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1. CONTEXTUALIZACIÓN
O grupo ao que vai dirixida esta programación é o alumnado de 1º e 2º curso.
Realizouse este agrupamento debido ao baixo alumnado en segundo curso. Está
formado por tres nenos e dez nenas en primeiro e, un neno e 3 nenas en 2º. Todos de
varias parroquias rurais dos arredores.
Dende o punto de vista económico a maior parte da poboación activa dedícase a
labores relacionadas co sector primario e terciario, traballando tanto os pais como as
nais, anque actualmente hai bastantes familias con algún membro no paro e mesmo
algún caso cos dous proxenitores parados. O nivel de vida pódese situar nun termo
medio-baixo, con non moita preocupación polos estudos dos/as seus/súas fillos/as.
Nalgúns casos non teñen condicións axeitadas para o estudo na casa e apoios por
parte dos pais/nais.
Na maioría das familias a lingua habitual é o galego, algúns dos cales se dirixen ao
neno/a en castelán e, nunha porcentaxe moi baixa, o castelán, por iso os nenos/as
teñen dificultades para expresarse, mesturando espontaneamente ambas as dúas
linguas.
En canto as características que presenta o alumnado para o desenvolvemento da clase
de Educación Física, en xeral, é unha clase moi participativa e non hai problemas
significativos.

2. INTRODUCIÓN
A área de educación física forma parte das disciplinas específicas da LOMCE.
Esta área ten como obxectivo principal a competencia motriz dos alumnos e das
alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e
sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu
medio e cos demais.

A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante
recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter
motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e
bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso
patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.
A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar
co apoio e cooperación das familias feito que aproveitaremos para recadar información
sobre todo tipo de xogos tradicionais. A área impartirase en lingua galega nun ambiente
sociolingüístico familiar galego- castelá.
Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:
§ Bloque 1. Contidos comúns.
§ Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción.
§ Bloque 3. Habilidades motrices.
§ Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.
§ Bloque 5. Actividade física e saúde.
§ Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas.
Todos eles están moi interrelacionados polo que serán tratados de forma conxunta.
3. OBXECTIVOS
1.1.

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA

Dos obxectivos da Educación Primaria, o que está máis relacionado coa área de EF:
K. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o
desenvolvemento persoal e social.

1.2. OBXECTIVOS ADAPTADOS AO CONTEXTO DO CENTROE AO ALUMNADO
RELACIONADOS COAS C.C.
1

Recoñecer as condutas inapropiadas que se producen nos xogos.

2

3

4

5

6

7

8

9

Utilizar de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información.

Participar activamente nas actividades propostas.

Demostrar certa autonomía resolvendo problemas motores.

Participar na recollida e organización de material utilizado nas clases.

Aceptar formar parte do grupo que lle corresponda.

Respectar a diversidade de realidades corporais.

Coñecer e identificar as partes do corpo propias.

Equilibrar o corpo en distintas posturas sinxelas.

10
Reaccionar corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles,
dando respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos.

11

12

Desprazarse de distintas formas, variando os puntos de apoio.

Saltar de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias.

13

Realizar xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con
coordinación e boa orientación espacial.

14

Representar personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con
desinhibición e espontaneidade.

15

16

17

18

19

20

21

Reproducir corporalmente una estrutura rítmica sinxela.

Intentar cumprir as normas básicas de coidado do corpo en relación coa
hixiene, con autonomía

Iniciarse na incorporación como axente de saúde da actividade física á súa
rutina diaria.

Iniciarse no uso de tácticas elementais dos xogos.

Respectar as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

Practicar xogos libres e xogos organizados.

Recoñecer xogos tradicionais de Galicia.

4. COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL COMPETENCIAL

As competencias clave do currículo traballaranse da seguinte maneira:
Comunicación

CCL

lingüística

Trabállese en todas as unidades didácticas xa que a transmisión de información
levarase a cabo basicamente mediante a linguaxe oral, ademais existe na
maioría de sesión unha fase de información e de análise dos resultados onde
se falará co alumnado para reflexionar sobre a sesión.
Tamén incidiremos nela ao traballar na recollida de información en internet.

Competencia
matemática e

CMCT En todas as unidades onde o traballo implique cálculos de traxectorias ou
velocidades de móbiles, etc. Ocupacións de espazo ou dispersións, estarase a
traballar esta competencia. Da mesma maneira que cando incidamos na
competencias
formación de grupos de diferente número para a realización das tarefas ou cando
básicas
en
falemos de disposicións xeométricas.
ciencia e
tecnoloxía
Competencia

CD

Traballarase nas unidades didácticas nas cales se utilicen as novas tecnoloxías
da Información e a comunicación (TIC), que tanta importancia se lle da na
LOMCE. Especialmente nas unidades onde se traballe cos ordenadores para
buscar información sobre xogos tradicionais ou outras informacións.

CAA

Favorécese especialmente coa utilización de metodoloxías pouco directivas ,
que potencien a disonancia cognitiva, así como con xogos e actividades lúdicas.
Isto fará que os nenos/as teñen que buscar múltiples solución entre os
problemas propostos.

dixital

Aprender

a

aprender

Competencias
sociais e
CSC
cívicas
Sentido

Mediante os xogos e as actividades cooperativas, conseguindo obxectivos
grupais, resolución pacífica de conflitos, etc.

de CSIEE Contribuímos a esta competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo,

iniciativa
e
espírito
emprendedor

así como as posibilidades de movemento de si mesmo/a.

Conciencia e
expresións
culturais

Ten moito que ver coas unidades didácticas de expresión corporal, xa que se
buscará o aspecto artístico do movemento. Ademais, tamén se levará a cabo
unha unidade didáctica sobre os nosos xogos tradicionais

Detállase

Esta capacidade é evidente que se traballa xa que por medio do
desenvolvemento das capacidades físicas básicas increméntase a mellorara da
saúde e a calidade de vida. Do mesmo xeito tamén fomentaremos esta
capacidade realizando actividades na natureza que axudará aos nenos e
nenas a coñecer máis sobre o ámbito que os rodea. Contribuímos a esta
competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo, así como as
posibilidades de movemento de si mesmo/a.

CCEC

no

perfil

competencial

que

desenvolvemento das competencias clave.

estándares

están

relacionados

co

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Estándares

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA
Estándares

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

1º-EFB3.1.3 - Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

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

1º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA DIXITAL
Estándares

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

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

APRENDER A APRENDER
Estándares

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.
1º-EFB1.1.2 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos.

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

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

1º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

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

1º-EFB1.3.5 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda.

1º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da clase.

1º-EFB2.2.1 - Coñece e identifica as partes do corpo propias.

1º-EFB2.2.2 - Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de sustentación estable.

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

1º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio.

1º-EFB3.1.2 - Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias.

1º-EFB3.1.3 - Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

1º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade.

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

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

1º-EFB5.1.1 - Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.

1º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables.

1º-EFB5.1.3 - Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina diaria.

1º-EFB5.2.1 - Identifica os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai coñecendo e practicando.

1º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos.

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

1º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados.

1º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos tradicionais de Galicia.

1º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

1º-EFB6.3.1 - Realiza actividades no medio natural.

1º-EFB6.3.2 - Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

SOCIAIS E CÍVICAS
Estándares

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

1º-EFB1.1.2 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos.

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

1º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

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

EFB1.3.4 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

1º-EFB1.3.5 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda.

1º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da clase.

1º-EFB2.2.1 - Coñece e identifica as partes do corpo propias.

1º-EFB2.2.2 - Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de sustentación estable.

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

1º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio.

1º-EFB3.1.2 – Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias.
1º-EFB3.1.3 - Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

1º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade.

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

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

1º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables.

1º-EFB5.1.3 - Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina diaria.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPREDEDOR
Estándares

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.
1º-EFB1.1.2 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos.

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

1º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

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

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

1º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio.

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

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

1º-EFB5.1.1 - Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.

1º-EFB5.1.3 - Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina diaria.

1º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos.

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
Estándares

1º-EFB1.3.2

- Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

1º-EFB1.3.2

- Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

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

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

1º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos tradicionais de Galicia.

1º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

5. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR TRIMESTRES

1º TRIMESTRE
E. TRANSVERSAIS

Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC
C EO CA
EM E PV EV
T
L E
P C
I
C

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Aceptación da propia realidade corporal.
EF-B1.2-Respecto das persoas que participan no xogo. EF B1.3-Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes apropiadas e afrontar as dificultades propias da
práctica da actividade física.

EF-B1.1-Recoñecer desde a perspectiv a
de participante as posibles situación
conf litiv as xurdidas nos xogos aceptando
as opinións dos e das demais.

1º-EFB1.1.1-Mostra boa disposición para
solucionar os conf litos de xeito razoable.
1º-EFB1.1.2-Recoñece as condutas inapropiadas
que se producen nos xogos.

CSC
CAA
CSIEE

a,k,l,n

EF-B1.6-Uso correcto de materiais e espazos na práctica da
Educación f ísica.
EF-B1.7-O coidado do corpo e a consolidación de hábitos
de hixiene corporal.
EF-B1.8-Adopción de condutas seguras ao actuar como
peóns ou peoas nas saídas polo contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e aos outros e
outras nas activ idades f ísicas e nos xogos,
aceptando as normas e regras
establecidas.

1º-EFB1.3.1-Participa activ amente nas activ idades
propostas.
1º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e
hixiene do corpo.
1º-EFB1.3.4-Participa na recollida e organización
de material utilizado nas clases.
1º-EFB1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda.

CCL

k,m

EF-B2.1-Aceptación da propia realidade corporal.
EF-B2.2-Conf ianza nun mesmo, aumento da autoestima e
a autonomía persoal.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia
realidade corporal e a dos e das demais.

1º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais entre os nenos e nenas da clase.

CSC
CAA

b,k

EF-B2.3-Estrutura corporal. Identif icación do propio corpo
e das principais partes que interv eñen no mov emento. EF B2.4-Experimentación e exploración de posturas corporais
dif erentes.
EF-B2.5-Viv encia da relaxación global como estado de
quietude e toma de conciencia da respiración. EF-B2.6Experimentación de situacións simples de equilibrio
estático sobre bases estables.
EF-B2.7-Percepción espazo-temporal. Orientación do
corpo e nocións topolóxicasbásicas (dentro/f óra,
arriba/abaixo, diante/detrás, preto/lonxe...).
EF-B2.8-Recoñecemento da lateralidade e da dominancia
lateral propia.
EF-B2.9-Posibilidades sensoriais (v ista, oído, tacto).
Experimentación, exploración e discriminación das
sensacións

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e
f uncionamento do corpo para realizar
mov ementos axeitados ás situacións
motrices que se lle presentan.

1º-EFB2.2.1-Coñece e identif ica as partes do
corpo propias.
1º-EFB2.2.2-Realiza activ idades de equilibrio
estático, con e sen axuda, en base de sustentación
estable.
1º-EFB2.2.3-Reacciona corporalmente ante
estímulos sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles,
dando respostas motrices que se adapten ás
características deses estímulos.

CAA
CSC
CSIEE

CSC

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Experimentación de dif erentes f ormas de execución e
control das habilidades motrices básicas: desprazamentos,
xiros, saltos.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices
con div ersidade de estímulos e
condicionantes espazo-temporais.

1º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas f ormas,
v ariando os puntos de apoio.

CSC
CAA
CSIEE

EF-B3.2-Desenv olv emento e control da motricidade f ina e
a coordinación v iso motora a trav és do manexo de
obxectos.
EF-B3.3-Resolución de problemas motores sinxelos.
EF-B3.4-Acondicionamento f ísico xeral en
situacións de xogo, especialmente mantemento
e mellora da f lexibilidade.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando as dif erenzas
no niv el de habilidade.
EF-B3.6-Autonomía e conf ianza nas propias habilidades
motrices en situacións e contornos habituais.

b,d,j,k,m,o

EF-B4.1-Descubrimento e exploración das posibilidades
expresiv as do corpo e do mov emento. Sincronización do
mov emento con estruturas rítmicas sinxelas. EF -B4.2Execución de bailes ou danzas sinxelas representativ as da
cultura galega e doutras culturas, seguindo o ritmo.
EF-B4.3-Imitación de personaxes, obxectos e situacións.
EF-B4.4-Participación en situacións que supoñan
comunicación corporal.
EF-B4.5-Desinhibición na exteriorización de emocións e
sentimentos a trav és do corpo, o xesto e o mov emento.

EF-B4.1-Utilizar os recursos expresiv os
do corpo e o mov emento, comunicando
sensacións e emocións.

1º-EFB4.1.1-Representa personaxes e situacións,
mediante o corpo e o mov emento con desinhibición
e espontaneidade.
1º-EFB4.1.3-Realiza bailes e danzas sinxelas
representativ as da cultura galega e doutras
culturas.

CCEC
CAA
CSC
CSIEE

a,b,k

EF-B5.1-Identif icación e práctica de hábitos básicos de
hixiene corporal (aseo, roupa e calzado), alimentarios e
posturais, relacionados coa activ idade f ísica.
EF-B5.2-Relación da activ idade f ísica co benestar da
persoa.
EF-B5.3-Mobilidade corporal orientada á saúde.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do
exercicio f ísico, a hixiene, a alimentación e
os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar.

1º-EFB5.1.1-Intenta cumprir as normas básicas do
coidado do corpo en relación coa hixiene, con
autonomía.
1º-EFB5.1.2-Adopta hábitos alimentarios
saudables.

CSC
CAA
CSIEE

K

EF-B5.4-Respecto das normas de uso de materiais e
espazos na práctica de activ idade f ísica para ev itar
accidentes.
EF-B5.5-Respecto ás persoas que participan no xogo.

EF-B5.2-Recoñecer a importancia das
medidas de seguridade na práctica da
activ idade f ísica.

1º-EFB5.2.1-Identif ica os riscos indiv iduais e
colectiv os daquelas activ idades f ísicas que v ai
coñecendo e practicando.

CAA
CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento da cooperación e a oposición con
relación ás regras de xogo. Aceptación de distintos papeis
no xogo.
EF-B6.2-Recoñecemento e aceptación das persoas que
participan no xogo, aceptando o reto que supón opoñerse
ao outro sen que iso deriv e en situacións de riv alidade ou
menosprezo.
EF-B6.3-Comprensión das normas de xogo e cumprimento
destas.
EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades na práctica
dos xogos.

EF.B6.1-Recoñecer tácticas elementais
dos xogos aplicando as regras en situación
de cooperación e de oposición.

1º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en
situación de cooperación e oposición.

CSC
CSIEE
CAA

2º TRIMESTRE
E TRANSVERSAIS

Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

C EO CA
EM E PV EV
T
L E
P C
I
C

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Aceptación da propia realidade
corporal.
EF-B1.2-Respecto das persoas que participan
no xogo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e
af rontar as dif icultades propias da práctica da
activ idade f ísica.

EF-B1.1-Recoñecer desde a perspectiv a
de participante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas nos xogos aceptando
as opinións dos e das demais.

1º-EFB1.1.1-Mostra boa disposición para
solucionar os conf litos de xeito razoable.
1º-EFB1.1.2-Recoñece as condutas inapropiadas
que se producen nos xogos.

a,k,l,n

EF-B1.6-Uso correcto de materiais e espazos
na práctica da Educación f ísica.
EF-B1.7-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.8-Adopción de condutas seguras ao
actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un
mesmo e aos outros e outras nas activ idades
f ísicas e nos xogos, aceptando as normas e
regras establecidas.

1º-EFB1.3.1-Participa activ amente nas activ idades
CSC
propostas.
CAA
1º-EFB1.3.2-Demostra
certa
autonomía
resolv endo
problemas motores.
1º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene
do corpo.
1º-EFB1.3.4-Participa na recollida e organización de
material utilizado nas clases.
1º-EFB1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda.

k,m

EF-B2.1-Aceptación da propia realidade
corporal.
EF-B2.2-Conf ianza nun mesmo, aumento da
autoestima e a autonomía persoal.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia
realidade corporal e a dos e das demais.

1º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais entre os nenos e nenas da clase.

CSC
CAA
CSIEE

CSC
CAA

b,k

EF-B2.3-Estrutura corporal. Identif icación do
propio corpo e das principais partes que
interv eñen no mov emento.
EF-B2.4-Experimentación e exploración de posturas
corporais dif erentes.
EF-B2.5-Viv encia da relaxación global como
estado de quietude e toma de conciencia da
respiración.
EF-B2.6-Experimentación de situacións simples
de equilibrio estático sobre bases estables. EF B2.7-Percepción espazo-temporal. Orientación do
corpo e nocións topolóxicas básicas (dentro/f óra,
arriba/abaixo, diante/detrás, preto/lonxe...).
EF-B2.8-Recoñecemento da lateralidade e da
dominancia lateral propia.
EF-B2.9-Posibilidades sensoriais (v ista, oído,
tacto).
Experimentación,
exploración
e
discriminación das sensacións.

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e f uncionamento
do corpo para realizar mov ementos axeitados
ás situación motrices que se lle presentan.

1º-EFB2.2.1-Coñece e identif ica as partes do corpo propias.
CSC
1º-EFB2.2.3-Reacciona corporalmente ante estímulos
CAA
sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices CSIEE
que se adapten ás características deses estímulos

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Experimentación de dif erentes f ormas de
execución e control das habilidades motrices
básicas: desprazamentos, xiros, saltos. EF -B3.2Desenv olv emento e control da motricidade f ina e a
coordinación v iso motora a trav és do manexo de
obxectos.
EF-B3.3-Resolución de problemas motores
sinxelos.
EF-B3.4-Acondicionamento f ísico xeral en
situacións de xogo, especialmente mantemento
e mellora da f lexibilidade.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando as
dif erenzas no niv el de habilidade.
EF-B3.6-Autonomía e conf ianza nas propias
habilidades motrices en situacións e contornos
habituais.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais.

1º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas f ormas, v ariando os
puntos de apoio.
1º-EFB3.1.2-Salta de distintas f ormas, v ariando os puntos
de apoio e as f recuencias.
1º-EFB3.1.3-Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal v ariando
os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación
espacial.
1º-EFB3.1.4-Equilibrar o corpo en distintas posturas
intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

CSC
CAA
CSIEE

b,d,j,k,m,o

EF-B4.1-Descubrimento e exploración das
posibilidades expresiv as do corpo e do
mov emento. Sincronización do mov emento con
estruturas rítmicas sinxelas.
EF-B4.2-Execución de bailes ou danzas sinxelas
representativ as da cultura galega e doutras culturas,
seguindo o ritmo.
EF-B4.3-Imitación de personaxes, obxectos e
situacións.
EF-B4.4-Participación en situacións que supoñan
comunicación corporal.
EF-B4.5-Desinhibición na exteriorización de
emocións e sentimentos a trav és do corpo, o
xesto e o mov emento.

EF-B4.1-Utilizar os recursos expresiv os do
corpo e o mov emento, comunicando
sensacións e emocións.

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

CCEC
CAA
CSC
CSIEE

a,b,k

EF-B5.1-Identif icación e práctica de hábitos básicos
de hixiene corporal (aseo, roupa e calzado),
alimentarios e posturais, relacionados coa activ idade
f ísica.
EF-B5.2-Relación da activ idade f ísica co benestar da
persoa.
EF-B5.3-Mobilidade corporal orientada á saúde.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio
f ísico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar.

1º-EFB5.1.1-Intenta cumprir as normas básicas do coidado
do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.
1º-EFB5.1.2-Adopta hábitos alimentarios saudables.

CSC
CAA
CSIEE

K

EF-B5.4-Respecto das normas de uso de materiais e
espazos na práctica de activ idade f ísica para ev itar
accidentes.
EF-B5.5-Respecto ás persoas que participan no xogo
EF-B6.1-Descubrimento da cooperación e a oposición
con relación ás regras de xogo.
Aceptación de distintos papeis no xogo.
EF-B6.2-Recoñecemento e aceptación das persoas
que participan no xogo, aceptando o reto que supón
opoñerse ao outro sen que iso deriv e en situacións de
riv alidade ou menosprezo.
EF-B6.3-Comprensión das normas de xogo e
cumprimento destas.
EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades na
práctica dos xogos.

EF-B5.2-Recoñecer a importancia das
medidas de seguridade na práctica da
activ idade f ísica.
EF.B6.1-Recoñecer tácticas elementais dos
xogos aplicando as regras en situación de
cooperación e de oposición.

1º-EFB5.2.1-Identif ica os riscos indiv iduais e colectiv os
daquelas activ idades f ísicas que v ai coñecendo e
practicando.
1º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de
cooperación e oposición.

CAA
CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento da cooperación e a oposición
con relación ás regras de xogo.
Aceptación de distintos papeis no xogo.
EF-B6.2-Recoñecemento e aceptación das persoas
que participan no xogo, aceptando o reto que supón
opoñerse ao outro sen que iso deriv e en situacións de
riv alidade ou menosprezo.
EF-B6.3-Comprensión das normas de xogo e
cumprimento destas.
EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades na
práctica dos xogos.

EF.B6.1-Recoñecer tácticas elementais dos
xogos aplicando as regras en situación de
cooperación e de oposición.

1º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de
cooperación e oposición.

CSC
CSIEE
CAA

k,l,m,n

EF-B6.8-Xogos de aire libre no parque ou en
contornos naturais próximos ao colexio.
Exploración e gozo da motricidade ao aire libre,
respectando a natureza.

EF-B6.3-Manif estar respecto cara ao contorno
e o medio natural nos xogos e activ idades ao
aire libre.

1º-EFB6.3.1-Realiza activ idades no medio natural. 1ºEFB6.3.2-Coñece o coidado e respecto do medio ao
ef ectuar algunha activ idade f óra do centro.

CSC
CAA

3º TRIMESTRE
E TRANSVERSAIS

Obx

a,c,d,k,m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

EF-B1.1-Aceptación da propia realidade
corporal.
EF-B1.2-Respecto das persoas que participan no
xogo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e
af rontar as dif icultades propias da práctica da
activ idade f ísica.

EF-B1.1-Recoñecer desde a perspectiv a
de participante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas nos xogos aceptando
as opinións dos e das demais.

1º-EFB1.1.1-Mostra boa disposición para solucionar
os conf litos de xeito razoable.
1º-EFB1.1.2-Recoñece as condutas inapropiadas
que se producen nos xogos.

CSC
CAA

i

EF-B1.4-Utilización guiada de medios
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. EF -B1.5Integración das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación no proceso de aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar de maneira guiada
inf ormación utilizando f ontes de
inf ormación e f acendo uso das TIC.

1º-EFB1.2.1-Utiliza de maneira guiada as nov as tecnoloxías
para buscar inf ormación.

CD
CAA

a,k,l,n

EF-B1.6-Uso correcto de materiais e espazos
na práctica da Educación f ísica.
EF-B1.7-O coidado do corpo e a consolidación de
hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.8-Adopción de condutas seguras ao actuar
como peóns ou peoas nas saídas polo contorno do
colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un
mesmo e aos outros e outras nas activ idades
f ísicas e nos xogos, aceptando as normas e
regras establecidas.

CSC
1º-EFB1.3.1-Participa activ amente nas activ idades
propostas.
CAA
1º-EFB1.3.2-Demostra
certa
autonomía
resolv endo
problemas motores.
1º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene
do corpo.
1º-EFB1.3.4-Participa na recollida e organización de
material utilizado nas clases.
1º-EFB1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda.

k,m

EF-B2.1-Aceptación da propia realidade corporal.
EF-B2.2-Conf ianza nun mesmo, aumento da
autoestima e a autonomía persoal.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia realidade
corporal e a dos e das demais.

1º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais entre os nenos e nenas da clase.

CSIEE

CSC
CAA

C EO CA
T
L E
I

M

C

P

E

E PV EV
C

b,k

EF-B2.3-Estrutura corporal. Identif icación do propio
corpo e das principais partes que interv eñen no
mov emento.
EF-B2.4-Experimentación e exploración de posturas
corporais dif erentes.
EF-B2.5-Viv encia da relaxación global como
estado de quietude e toma de conciencia da
respiración.
EF-B2.6-Experimentación de situacións simples de
equilibrio estático sobre bases estables.
EF-B2.7-Percepción espazo-temporal.
Orientación do corpo e nocións topolóxicas

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e
f uncionamento do corpo para realizar
mov ementos axeitados ás situacións
motrices que se lle presentan.

1º-EFB2.2.1-Coñece e identif ica as partes do
corpo propias.
1º-EFB2.2.3-Reacciona corporalmente ante
estímulos sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles,
dando respostas motrices que se adapten ás
características deses estímulos.

CSC
CAA
CSIEE

básicas (dentro/f óra, arriba/abaixo, diante/detrás,
preto/lonxe...).
EF-B2.8-Recoñecemento da lateralidade e da
dominancia lateral propia.
EF-B2.9-Posibilidades sensoriais (v ista, oído,tacto).
Experimentación, exploración e discriminación das
sensacións.
a,b,k

EF-B5.1-Identif icación e práctica de hábitos básicos
de hixiene corporal (aseo, roupa e calzado),
alimentarios e posturais, relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Relación da activ idade f ísica co benestar
da persoa.
EF-B5.3-Mobilidade corporal orientada á saúde.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio f ísico, 1º-EFB5.1.1-Intenta cumprir as normas básicas do coidado
a hixiene, a alimentación e os hábitos posturais
do corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 1ºsobre a saúde e o benestar.
EFB5.1.2-Adopta hábitos alimentarios saudables. 1ºEFB5.1.3-Inicia a incorporación como axente de saúde da
activ idade f ísica á súa rutina diaria.

CSC
CAA
CSIEE

k

EF-B5.4-Respecto das normas de uso de materiais
e espazos na práctica de activ idade f ísica para
ev itar accidentes.
EF-B5.5-Respecto ás persoas que participan no
xogo.

EF-B5.2-Recoñecer a importancia das medidas
de seguridade na práctica da activ idade f ísica.

1º-EFB5.2.1-Identif ica os riscos indiv iduais e colectiv os
daquelas activ idades f ísicas que v ai coñecendo e
practicando.

CAA
CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento da cooperación e a
oposición con relación ás regras de xogo.
Aceptación de distintos papeis no xogo.
EF-B6.2-Recoñecemento e aceptación das persoas
que participan no xogo, aceptando o reto que supón
opoñerse ao outro sen que iso deriv e en situacións
de riv alidade ou menosprezo. EF-B6.3Comprensión das normas de xogo e cumprimento
destas.
EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades na
práctica dos xogos.

EF.B6.1-Recoñecer tácticas elementais dos
xogos aplicando as regras en situación de
cooperación e de oposición.

1º-EFB6.1.1-Iníciase no uso de tácticas elementais dos
xogos.
1º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de
cooperación e oposición.

CAA
CSIEE
CSC

d,k,m,o

EF-B6.5-O xogo como activ idade común a todas as
culturas.
EF-B6.6-Coñecemento e práctica dalgúns xogos de
Galicia.
EF-B6.7-Práctica de xogos libres e organizados.

EF-B6.2-Recoñecer a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas, deportiv as en especial as de
Galicia.

1º-EFB6.2.1-Practica xogos libres e xogos organizados. 1ºEFB6.2.2-Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 1ºEFB6.2.3-Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia
seguindo as regras básicas.

CCEC
CSC
CAA

k,l,m,n

EF-B6.8-Xogos de aire libre no parque ou en
contornos naturais próximos ao colexio.
Exploración e gozo da motricidade ao aire libre,
respectando a natureza.

EF-B6.3-Manif estar respecto cara ao contorno e o
medio natural nos xogos e activ idades ao aire
libre.

1º-EFB6.3.2-Coñece o coidado e respecto do medio ao
ef ectuar algunha activ idade f óra do centro.

CSC
CAA

6. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES

1º trimestre
Criterio
de
Estándares
avaliación

EF-B1.1

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa
disposición para
solucionar os conflitos de
xeito razoable.

Grao mínimo para superar a
área
Indicador mínimo de logro

T1

T2

T3

% de
peso

% de
peso

% de
peso

X

X

X

5.88%

4.76%

4.76%

Soamente coa axuda do mestre

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

3.33 %

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Posta en común. Rúbrica.
Lista de control/cotexo.
PROCEDEMENTOS:

C.C.

CSC
CAA
CSIEE

Observación

sistemática. Intercambios orais cos

EF-B1.1

1º-EFB1.1.2 - Recoñece
as condutas inapropiadas
que se producen nos
xogos.

alumnos/as.
X

X

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Cuestionario aberto. Posta en común.
Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

EF-B1.2

EF-B1.3

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

Faino coa axuda do mestre

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

Case sempre pero molestando aos
compañeiros/as ou ao mestre

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %
4.76%

X

X

X

5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Portfolio. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación

3.33 %

sistemática.

CD CAA

CSC
CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica.

EF-B1.3

1º-EFB1.3.2 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

4.76%

4.76%

3.33 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Resolución de exercicios e
problemas. Producións motrices.

CSIEE
CAA
CCECC
SC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

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

sistemática.
Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras
veces utliza o material

X

X

X

5.88%

4.76%

4.76%

3.33 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica.

CSC
CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

1º-EFB1.3.4 - Participa
na recollida e
organización de material
utilizado nas clases.

X

X

X

5.88%

4.76%

4.76%

Ás veces

sistemática.
3.33 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

EF-B2.1

1º-EFB1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo
que lle corresponda.

1º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais entre os nenos
e nenas da clase.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

X

X

X

Ás veces
4.76%

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
3.33 %

5.88%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

4.76%

sistemática.

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

EF-B2.2

1º-EFB2.2.1 - Coñece e
identifica as partes do
corpo propias.

X

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as. Observación
sistemática.

X

Ás veces

3.34 %
5.9%

4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Portfolio.

CAA
CSC

EF-B2.2

EF-B2.2

EF-B3.1

1º-EFB2.2.2 - Realiza
actividades de equilibrio
estático, con e sen
axuda, en base de
sustentación estable.

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

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Soamente coa axuda do mestre

3.33 %
5.88%

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

1º-EFB3.1.1 Desprázase de distintas
formas, variando os
puntos de apoio.

Desprázase pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

1º-EFB3.1.2 - Salta de
distintas formas, variando

Salta á comba pero só mantén o
ritmo dous saltos seguidos

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %

5.88%

X

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.34 %

5.9%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CAA
CSC

CAA
CSC
CSIEE

CAA
CSC
CSIEE

X
EF-B3.1

os puntos de apoio e as
frecuencias.

3.33 %
4.76%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos

CSC
CCEE

alumnos/as.

CAA

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

EF-B3.1

EF-B3.1

1º-EFB3.1.3 - Realiza
xiros sobre o eixe
lonxitudinal variando os
puntos de apoio, con
coordinación e boa
orientación espacial.

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o
corpo en distintas
posturas intentando
controlar a tensión, a
relaxación e a
respiración.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Impúlsase pero non chega a dar
a voltereta sen axuda

3.33 %
4.76%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Producións motrices.

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CCEE
CAA

CSC
CAA
CSIEE

Producións motrices.

EF-B4.1

EF-B4.1

1º-EFB4.1.1 - Representa
personaxes e situacións,
mediante o corpo e o
movemento con
desinhibición e
espontaneidade.

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

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
X
Ás veces

3.33 %
5.88%

X
Ás veces

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Xogos de
simulación e dramáticos.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

EF-B4.1

EF-B5.1

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

1º-EFB5.1.1 - Intenta
cumprir as normas
básicas do coidado do
corpo en relación coa
hixiene, con autonomía.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.33 %
5.88%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CCEC
CAA
CSC
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.34 %
5.9%

4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.1

1º-EFB5.1.2 - Adopta
hábitos alimentarios
saudables.

X

axente de saúde da
actividade física á súa
rutina diaria.

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CSIE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

1º-EFB5.1.3 - Inicia a
incorporación como
EF-B5.1

X

X
Fai exercicio físico algún recreo

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario).Rúbrica

CSC
CAA
CSIEE

EF-B5.2

EF.B6.1

PROCEDEMENTOS: Observación

1º-EFB5.2.1 - Identifica
os riscos individuais e
colectivos daquelas
actividades físicas que
vai coñecendo e
practicando.

Ás veces

1º-EFB6.1.1 - Iníciase no

Utiliza sen éxito algunha táctica

uso de tácticas
elementais dos xogos.

elemental

X

X

sistemática.

X
3.33 %

5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CAA
CSC

Rexistro anecdótico (anecdotario).
X

3.34 %

4.77%

PROCEDEMENTOS: Observación

CSC

sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSIEE
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Producións motrices.

EF.B6.1

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as
regras dos xogos en
situación de cooperación
e oposición.

X

X

X

5.88%

4.76%

4.76%

Ás veces

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
3.33 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CAA
CSIEE
CSC

Producións motrices.

EF-B6.2

1º-EFB6.2.1 - Practica
xogos libres e xogos
organizados.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CCEE
CAA
CSC

EF-B6.2

EF-B6.2

1º-EFB6.2.2 - Recoñece
xogos tradicionais de
Galicia.

1º-EFB6.2.3 - Realiza
distintos xogos
tradicionais de Galicia
seguindo as regras
básicas.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Recoñece algún pero case non
os practica

3.33 %
4.76%

X
Ás veces

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CCEC
CAA
CSC

CCEC
CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices

EF-B6.3

1º-EFB6.3.1 - Realiza
actividades no medio
natural.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.33 %
4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B6.3

1º-EFB6.3.2 - Coñece o
coidado e respecto do
medio ao efectuar
algunha actividade fóra
do centro.

sistemática.
X

X

Ás veces

3.34 %
4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

2º trimestre
Criterio
de
Estándares
avaliación

EF-B1.1

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa
disposición para
solucionar os conflitos de
xeito razoable.

Grao mínimo para superar a
área

T1

T2

T3

Indicador mínimo de logro

% de
peso

% de
peso

% de
peso

X

X

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

X

Soamente coa axuda do mestre

3.33 %
5.88%

4.76%

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

4.76%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Posta en común. Rúbrica.
Lista de control/cotexo.
PROCEDEMENTOS:

C.C.

CSC
CAA
CSIEE

Observación

sistemática. Intercambios orais cos

EF-B1.1

1º-EFB1.1.2 - Recoñece
as condutas inapropiadas
que se producen nos
xogos.

alumnos/as.
X

X

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Cuestionario aberto. Posta en común.
Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
EF-B1.3

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

Case sempre pero molestando aos
compañeiros/as ou ao mestre

X

X

X
3.33 %

5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

EF-B1.3

1º-EFB1.3.2 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

X

Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Resolución de exercicios e

CSIEE
CAA
CCECC
SC

problemas. Producións motrices.

EF-B1.3

EF-B1.3

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

1º-EFB1.3.4 - Participa
na recollida e
organización de material
utilizado nas clases.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras
veces utliza o material

X

X

X
3.33 %

5.88%

X

4.76%

4.76%

X

X

4.76%

4.76%

Ás veces

CSC
CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
3.33 %

5.88%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

1º-EFB1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo
que lle corresponda.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

EF-B2.1

1º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais entre os nenos
e nenas da clase.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).

EF-B2.2

EF-B2.2

1º-EFB2.2.1 - Coñece e
identifica as partes do
corpo propias.

Ás veces

X

1º-EFB2.2.3 - Reacciona
corporalmente ante

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

EF-B3.1

1º-EFB3.1.1 Desprázase de distintas
formas, variando os
puntos de apoio.

X
3.34 %

5.9%

4.77%

4.77%

X

X

X

4.76%

4.76%

5.88%

estímulos sinxelos
visuais, auditivos e
táctiles, dando respostas
motrices que se adapten
ás características deses
estímulos.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as. Observación
sistemática.

3.33 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Portfolio.

CAA
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos

CAA
CSC

alumnos/as.

CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

Desprázase pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.34 %

5.9%

4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CAA
CSC
CSIEE

EF-B3.1

EF-B3.1

1º-EFB3.1.2 - Salta de
distintas formas, variando
os puntos de apoio e as
frecuencias.

1º-EFB3.1.3 - Realiza
xiros sobre o eixe
lonxitudinal variando os
puntos de apoio, con
coordinación e boa
orientación espacial.

Salta á comba pero só mantén o
ritmo dous saltos seguidos

Impúlsase pero non chega a dar
a voltereta sen axuda

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %
4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %
4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CCEE
CAA

CSC
CCEE
CAA

Rúbrica. Producións motrices.

EF-B3.1

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o
corpo en distintas
posturas intentando
controlar a tensión, a
relaxación e a
respiración.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA
CSIEE

Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B4.1

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

sistemática.Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CCEC
CSC
CAA

EF-B5.1

1º-EFB5.1.1 - Intenta
cumprir as normas
básicas do coidado do
corpo en relación coa
hixiene, con autonomía.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.34 %
5.9%

4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.1

1º-EFB5.1.2 - Adopta
hábitos alimentarios
saudables.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC
CSIE
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).

EF-B5.2

EF.B6.1

1º-EFB5.2.1 - Identifica
os riscos individuais e
colectivos daquelas
actividades físicas que
vai coñecendo e
practicando.

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as
regras dos xogos en
situación de cooperación
e oposición.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

X

4.76%

X

4.76%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CAA
CSC

CAA
CSIEE
CSC

Producións motrices.

EF-B6.3

1º-EFB6.3.1 - Realiza
actividades no medio
natural.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.33 %
4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

Producións motrices

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B6.3

1º-EFB6.3.2 - Coñece o
coidado e respecto do
medio ao efectuar
algunha actividade fóra
do centro.

sistemática.
X

X

Ás veces

3.34 %
4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

3º trimestre
Criterio
de
Estándares
avaliación

EF-B1.1

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa
disposición para
solucionar os conflitos de
xeito razoable.

Grao mínimo para superar a
área

T1

T2

T3

Indicador mínimo de logro

% de
peso

% de
peso

% de
peso

X

X

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

X

Soamente coa axuda do mestre

3.33 %
5.88%

4.76%

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

4.76%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Posta en común. Rúbrica.
Lista de control/cotexo.
PROCEDEMENTOS:

C.C.

CSC
CAA
CSIEE

Observación

sistemática. Intercambios orais cos

EF-B1.1

EF-B1.2

1º-EFB1.1.2 - Recoñece
as condutas inapropiadas
que se producen nos
xogos.

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

alumnos/as.
X

X

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Faino coa axuda do mestre

3.33 %
4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Cuestionario aberto. Posta en común.
Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Portfolio. Rúbrica.

CD CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
EF-B1.3

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

Case sempre pero molestando aos
compañeiros/as ou ao mestre

X

X

X
3.33 %

5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA
CSIEE

Rúbrica.

EF-B1.3

1º-EFB1.3.2 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
X

Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X
3.33 %

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Resolución de exercicios e
problemas. Producións motrices.

CSIEE
CAA
CCECC
SC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

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

sistemática.
Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras
veces utliza o material

X

X

X
3.33 %

5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica.

CSC
CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

1º-EFB1.3.4 - Participa
na recollida e
organización de material
utilizado nas clases.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC

EF-B1.3

1º-EFB1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo
que lle corresponda.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B2.1

1º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais entre os nenos
e nenas da clase.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
EF-B2.2

1º-EFB2.2.1 - Coñece e
identifica as partes do

X

X

X

Ás veces

3.34 %
5.9%

4.77%

4.77%

corpo propias.

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

CAA
CSC

Observación sistemática.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Portfolio.

EF-B2.2

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

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %

5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CAA
CSC
CSIEE

EF-B5.1

1º-EFB5.1.1 - Intenta
cumprir as normas
básicas do coidado do
corpo en relación coa
hixiene, con autonomía.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.34 %
5.9%

4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSIEE
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.1

1º-EFB5.1.2 - Adopta
hábitos alimentarios
saudables.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

3.33 %
5.88%

4.76%

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CSIE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.1

1º-EFB5.1.3 - Inicia a
incorporación como
axente de saúde da
actividade física á súa
rutina diaria.

sistemática.
X
Fai exercicio físico algún recreo

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico

CSC
CAA
CSIEE

(anecdotario).Rúbrica
EF-B5.2

1º-EFB5.2.1 - Identifica
os riscos individuais e
colectivos daquelas

actividades físicas que
vai coñecendo e
practicando.

X

X

X

Ás veces

PROCEDEMENTOS: Observación
3.33 %

5.88%

4.76%

sistemática.

4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CAA
CSC

EF.B6.1

EF.B6.1

EF-B6.2

EF-B6.2

1º-EFB6.1.1 - Iníciase no
uso de tácticas
elementais dos xogos.

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as
regras dos xogos en
situación de cooperación
e oposición.

1º-EFB6.2.1 - Practica
xogos libres e xogos
organizados.

1º-EFB6.2.2 - Recoñece
xogos tradicionais de
Galicia.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Utiliza sen éxito algunha táctica
elemental

3.34 %
4.77%

X

X

X

4.76%

4.76%

Ás veces

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
3.33 %

5.88%

3.34 %
4.77%

Recoñece algún pero case non
os practica

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
3.33 %
4.76%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Producións motrices.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica. Producións motrices.

CSC
CSIEE
CAA

CAA
CSIEE
CSC

CCEE
CAA
CSC

CCEC
CAA
CSC

EF-B6.2

EF-B6.3

1º-EFB6.2.3 - Realiza
distintos xogos
tradicionais de Galicia
seguindo as regras
básicas.

1º-EFB6.3.2 - Coñece o
coidado e respecto do
medio ao efectuar
algunha actividade fóra
do centro.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

3.34 %
4.77%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices

CCEC
CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

Ás veces

3.34 %
4.77%

4.77%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Estándares

2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

2º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

2º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA
Estándares

2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, amplitudes e f recuencias, con coordinación e boa orientación espacial .

2º-EFB3.1.4-Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal v ariando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.5 - Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas

2º-EFB6.1.1-Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA DIXITAL
Estándares

2º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

2º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

2º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

2º-EFB6.2.2 - Inv estiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

APRENDER A APRENDER
Estándares

2º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

2º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

2º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

2º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

2º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

2º-EFB1.3.1 - Participa activ amente nas activ idades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

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

2º-EFB1.3.5 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

2º-EFB2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

2º-EFB2.2.1 - Coñece e identif ica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.

2º-EFB2.2.2 - Domina o equilibrio estático, sen axuda, v ariando o centro de grav idade en base de sustentación estable.

2º-EFB2.2.3 - Iníciase no equilibrio dinámico.

2º-EFB2.2.4 - Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás car acterísticas deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.

2º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, amplitudes e f recuencias, con coordinación e boa orientación espacial .

2º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitad os.

2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal v ariando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.5 - Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

2º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o mov emento con desinhibición e espontaneidade.

2º-EFB4.1.2 - Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.

2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas.

2º-EFB5.1.1 - Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.

2º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa rutina diaria a activ idade f ísica como axente de saúde.

2º-EFB5.2.1 - Identif ica e sinala os riscos indiv iduais e colectiv os daquelas activ idades f ísicas que v ai coñecendo e practicando.

2º-EFB6.1.1 - Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.

2º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

2º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e dif erenzas.

2º-EFB6.2.2 - Inv estiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

2º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

2º-EFB6.3.1 - Realiza activ idades no medio natural.

2º-EFB6.3.2 - Coñece o coidado e respecto do medio ao ef ectuar algunha activ idade f óra do centro.

PERFIL COMPETENCIAL MATEMÁTICAS
CC

SOCIAIS E CÍVICAS
Estándares

2º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios. 2ºEFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.
2º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.
2º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.
2º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais. 2ºEFB1.3.1 - Participa activ amente nas activ idades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.
2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.
2º-EFB1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
2º-EFB1.3.4 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.
2º-EFB1.3.5 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.
2º-EFB2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 2ºEFB2.2.1 - Coñece e identif ica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.
2º-EFB2.2.2 - Domina o equilibrio estático, sen axuda, v ariando o centro de grav idade en base de sustentación estable. 2ºEFB2.2.3 - Iníciase no equilibrio dinámico.
2º-EFB2.2.4 - Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás car acterísticas deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta. 2ºEFB3.1.1 - Desprázase de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.
2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, amplitudes e f recuencias, con coordinación e boa orientación espacial.
2º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitad os. 2ºEFB3.1.4 - Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal v ariando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.
2º-EFB3.1.5 - Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.
2º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o mov emento con desinhibición e espontaneidade.

2º-EFB4.1.2 - Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.
2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas. 2ºEFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa rutina diaria a activ idade f ísica como axente de saúde.
2º-EFB5.2.1 - Identif ica e sinala os riscos indiv iduais e colectiv os daquelas activ idades f ísicas que v ai coñecendo e practicando. 2º-EFB6.1.1
- Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.
2º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.
2º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e dif erenzas. 2ºEFB6.2.2 - Inv estiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.
2º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 2ºEFB6.3.1 - Realiza activ idades no medio natural.
2º-EFB6.3.2 - Coñece o coidado e respecto do medio ao ef ectuar algunha activ idade f óra do centro.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPREDEDOR
Estándares

2º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

2º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

2º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

2º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

2º-EFB1.3.1 - Participa activ amente nas activ idades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

2º-EFB2.2.4 - Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás car acterísticas deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.

2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas.

2º-EFB5.1.1 - Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.

2º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa rutina diaria a activ idade f ísica como axente de saúde.

2º-EFB6.1.1 - Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.
2º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

2º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e dif erenzas.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
Estándares

2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

2º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, con

coordinación e boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas f ormas, v ariando os puntos de apoio, amplitudes e f recuencias, con coordinación e boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitad os.

2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal v ariando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.5 - Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

2º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o mov emento con desinhibición e espontaneidade.

2º-EFB4.1.2 - Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.

2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas.
2º-EFB6.2.2 - Inv estiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

2º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

7. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR TRIMESTRES

1º TRIMESTRE
E. TRANSVERSAIS

Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

C EO CA
EM E PV EV
T
L E
P C
I
C

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia realidade
corporal e a dos e das demais.
EF-B1.2-Respecto e v aloración das persoas que participan
no xogo sen mostrar discriminacións de ningún tipo. EF - B1.3Conf ianza nas propias capacidades para desenv olv er
actitudes apropiadas e af rontar as dif icultades propias da
práctica da activ idade f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a de
participante como de espectador ou espectadora,
ante as posibles situacións conf litiv as xurdidas,
participando en debates, e aceptando as opinións dos
e das demais.

2º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e
debate de f orma guiada sobre distintos
aspectos da moda e a imaxe corporal
dos modelos publicitarios.
2º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición
para solucionar os conf litos de xeito
razoable.
2º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas
inapropiadas que se producen na
práctica deportiv a.

i

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para obter inf ormación, relacionada coa área
EF-B1.5-Integración das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación no proceso de aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar Inf ormación e compartila,
utilizando f ontes de inf ormación determinadas e
f acendo uso das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á área.

2º-EFB1.2.1-Utiliza
as
nov as CCL
tecnoloxías para localizar a inf ormación CSC
que se lle solicita.

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades motrices
div ersas, recoñecendo e aceptando as dif erenzas
indiv iduais no niv el de habilidade.
EF-B1.7-Uso correcto de materiais e espazos na práctica da
Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación de hábitos
de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao actuar como

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal e
social responsable, respectándose a un mesmo e aos
outros e outras nas activ idades f ísicas e nos xogos,
aceptando as normas e regras establecidas e
actuando con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo

2º-EFB1.3.1-Participa activ amente nas
activ idades propostas buscando unha
mellora da competencia motriz.
2º-EFB1.3.2-Demostra certa autonomía
resolv endo problemas motores.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia realidade
corporal e a dos e das demais.

2º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de
realidades corporais e de niv eis de
competencia motriz entre os nenos e
nenas da clase.

a,k,l,n

peóns ou peoas, nas saídas polo contorno do colexio.

k,m

EF-B2.1-Aceptación da propia realidade corporal.
EF-B2.2-Conf ianza nun mesmo, aumento da autoestima e
a autonomía persoal.

CSC
CAA
CSIEE

2º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas
expresándose de f orma correcta en
dif erentes situacións e respecta as
opinións dos e das demais.

CSC
CAA

2º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas
o coidado e hixiene do corpo. 2ºEFB1.3.4-Participa na recollida e
organización de material utilizado nas
clases.
2º-EFB1.3.5-Acepta f ormar parte do
grupo que lle corresponda e o resultado
das competicións con deportiv idade.

CSC
CAA

b,k

b,j,k

EF-B2.3-Estrutura corporal. Percepción, identif icación e
representación do propio corpo e das principais partes que
interv eñen no mov emento (articulacións e segmentos
corporais).
EF-B2.4-Experimentación e exploración de posturas
corporais dif erentes, a partir das posibilidades de
mov emento das distintas articulacións e segmentos
corporais.
EF-B2.5-Viv encia da relaxación global como estado de
quietude. Toma de conciencia da respiración e as súas
f ases.
EF-B2.6-Experimentación de situacións simples de
equilibrio estático e dinámico sen obxectos, sobre bases
estables, e portando obxectos.
EF-B2.7-Percepción espazo-temporal. Orientación do
corpo e nocións topolóxicas básicas (dentro/f óra,
arriba/abaixo, diante/detrás, preto/lonxe...).
EF-B2.8-Af irmación da lateralidade. Recoñecemento da
dominancia lateral e da dereita e esquerda propias. EF B2.9-Posibilidades sensoriais (v ista, oído, tacto).
Experimentación, exploración e discriminación das
sensacións

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e f uncionamento do
corpo para realizar mov ementos axeitados ás
situacións e condicións de cada situación, sendo
capaz de representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

2º-EFB2.2.1-Coñece e identif ica as
partes do corpo propias e do
compañeiro/a.
2º-EFB2.2.2-Domina o equilibrio
estático, sen axuda, v ariando o centro
de grav idade en base de sustentación
estable.

CSC
CAA
CSIEE

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Experimentación de dif erentes f ormas de execución e
control das habilidades motrices básicas: desprazamentos,
xiros, saltos, suspensión, lanzamentos e recepcións. EF B3.2-Desenv olv emento e control da motricidade f ina e a
coordinación v iso motora a trav és do manexo de obxectos.
EF-B3.3-Resolución de problemas motores sinxelos. EF B3.4-Acondicionamento f ísico xeral en situacións de xogo,
especialmente mantemento e mellora da f lexibilidade.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en activ idades
f ísicas div ersas aceptando as dif erenzas no niv el de
habilidade.
EF-B3.6-Autonomía e conf ianza nas propias habilidades

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazotemporais,seleccionando e combinando as
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás
condicións establecidas de f orma ef icaz.

2º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas
f ormas, v ariando os puntos de apoio,
con coordinación e boa orientación
espacial.

CSC
CCEC
CAA

2º-EFB2.2.4-Reacciona corporalmente
ante estímulos sinxelos v isuais,
auditiv os e táctiles, dando respostas
motrices que se adapten ás
características deses estímulos,
diminuíndo os tempos de resposta.

motrices en situacións e contornos habituais.

a,b,k

EF-B5.1-Identif icación e práctica de hábitos básicos de
hixiene corporal (aseo, roupa e calzado), alimentarios e
posturais, relacionados coa activ idade f ísica.
EF-B5.2-Relación da activ idade f ísica co benestar
da persoa. EF-B5.3-Mobilidade corporal orientada á
saúde.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio f ísico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre a
saúde e o benestar.

2º-EFB5.1.1-Cumpre
as
normas
básicas do coidado do corpo en
relación coa hixiene, con autonomía.
2º-EFB5.1.2-Adopta hábitos
alimentarios saudables
2º-EFB5.1.3-Incorpora á súa rutina
diaria a activ idade f ísica como axente
de saúde.

CSC
CAA
CSIEE

K

EF-B5.4-Respecto das normas de uso de materiais e
espazos na práctica de activ idade f ísica para ev itar
accidentes.
EF-B5.5-Respecto ás persoas que participan no xogo, sen
mostrar discriminacións de ningún tipo.

EF-B5.2-Recoñecer a importancia das medidas de
seguridade na práctica da activ idade f ísica.

2º-EFB5.2.1-Identif ica e sinala os riscos
indiv iduais e colectiv os daquelas
activ idades f ísicas que v ai coñecendo e
practicando.

CAA
CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-. Descubrimento da cooperación e a oposición
con relación ás regras de xogo. Aceptación de distintos
papeis no xogo.
EF-B6.2-Recoñecemento e aceptación das persoas que
participan no xogo, aceptando o reto que supón opoñerse
ao outro sen que iso deriv e en situacións de riv alidade ou
menosprezo.
EF-B6.3-Comprensión das normas de xogo e cumprimento
v oluntario destas.
EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades e esf orzo
nos xogos, con aceptación das limitacións persoais.

EF.B6.1-Coñecer tácticas elementais dos xogos
aplicando as regras en situación de cooperación e de
oposición.

2º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos
en situación de cooperación e
oposición.

CSC
CSIEE
CAA

d,k,m,o

EF-B6.5-O xogo como activ idade común a todas as
culturas.
EF-B6.6-Coñecemento e práctica dalgúns xogos de
Galicia. Descubrimento de xogos interculturais.
EF-B6.7-Práctica de xogos libres e organizados.

EF-B6.2-Recoñecer a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas, deportiv as en especial as de Galicia.

2º-EFB6.2.1-Practica xogos libres e
xogos organizados, recoñecendo as
súas características e dif erenzas.
2º-EFB6.2.2-Inv estiga e coñece xogos
tradicionais de Galicia.

CCEC
CSC
CAA

k,l,m,n

EF-B6.8-Xogos de aire libre no parque ou en contornos
naturais próximos ao colexio. Exploración e gozo da
motricidade ao aire libre, respectando a natureza.

EF-B6.3-Manif estar respecto cara ao contorno e o
medio natural nos xogos e activ idades ao aire libre.

2º-EFB6.3.1-Realiza activ idades no
medio natural.

CSC
CAA

2º-EFB6.3.2-Coñece o coidado e
respecto do medio ao ef ectuar algunha
activ idade f óra do centro.

2º TRIMESTRE
E TRANSVERSAIS

Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

C EO CA
EM E PV EV
T
L E
P C
I
C

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Respecto e v aloración das persoas que
participan no xogo sen mostrar discriminacións
de ningún tipo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e
af rontar as dif icultades propias da práctica da
activ idade f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a de
participante como de espectador ou espectadora, ante
as posibles situacións conf litiv as xurdidas,
participando en debates, e aceptando as opinións dos
e das demais.

2º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
2º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
2º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

CSC
CAA
CSIEE

i

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter
inf ormación, relacionada coa área EF-B1.5Integración das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación no proceso de aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar Inf ormación e compartila,
utilizando f ontes de inf ormación determinadas e
f acendo uso das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á área.

2º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a

CCL
CSC

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando
as dif erenzas indiv iduais no niv el de
habilidade.
EF-B1.7-Uso correcto de materiais e espazos
na práctica da Educación f ísica. EF-B1.8-O
coidado do corpo e a consolidación de
hábitos de hixiene corporal. EF-B1.9Adopción de condutas seguras ao actuar
como peóns ou peoas, nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal e
social responsable, respectándose a un mesmo e aos
outros e outras nas activ idades f ísicas e nos xogos,
aceptando as normas e regras establecidas e
actuando con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo

2º-EFB1.3.1-Participa activ amente nas activ idades
propostas buscando unha mellora da competencia motriz.
2º-EFB1.3.2-Demostra certa autonomía resolv endo
problemas motores.
2º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene
do corpo.

EF-B2.1-Aceptación da propia realidade
corporal.
EF-B2.2-Conf ianza nun mesmo, aumento da

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia realidade
corporal e a dos e das demais.

a,k,l,n

k,m

EF-B2.3-Estrutura corporal. Percepción,
identif icación e representación do propio
corpo e das principais partes que interv eñen
no mov emento (articulacións e segmentos
corporais).
EF-B2.4-Experimentación e exploración de
posturas corporais dif erentes, a partir das

CSC
CAA

2º-EFB1.3.4-Participa na recollida e organización de
material utilizado nas clases.
2º-EFB1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda e o resultado das competicións con
deportiv idade.

autoestima e a autonomía persoal.

b,k

inf ormación que se lle solicita.
2º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos
e das demais.

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e f uncionamento do
corpo para realizar mov ementos axeitados ás
situacións e condicións de cada situación, sendo
capaz de representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

2º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos
e nenas da clase.

2º-EFB2.2.1-Coñece e identif ica as partes do corpo propias
e do compañeiro/a.
2º-EFB2.2.2-Domina o equilibrio estático, sen axuda,
v ariando o centro de grav idade en base de sustentación
estable.
2º-EFB2.2.4-Reacciona corporalmente ante estímulos
sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas

CSC
CAA

CSC
CAA
CSIEE

posibilidades de mov emento das distintas

motrices que se adapten ás características deses estímulos,

articulacións e segmentos corporais.

diminuíndo os tempos de resposta.

EF-B2.5-Viv encia da relaxación global como
estado de quietude. Toma de conciencia da
respiración e as súas f ases.
EF-B2.6-Experimentación de situacións
simples de equilibrio estático e dinámico sen
obxectos, sobre bases estables, e portando
obxectos.
EF-B2.7-Percepción espazo-temporal.
Orientación do corpo e nocións topolóxicas
básicas (dentro/f óra, arriba/abaixo,
diante/detrás, preto/lonxe...). EF-B2.8Af irmación da lateralidade. Recoñecemento da
dominancia lateral e da dereita e esquerda
propias.
EF-B2.9-Posibilidades sensoriais (v ista, oído,
tacto).
Experimentación,
exploración
e
discriminación das sensacións

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do
mov emento. Experimentación de dif erentes
f ormas de execución e control das habilidades
motrices básicas: desprazamentos, xiros,
saltos, suspensión, lanzamentos e
recepcións.
EF-B3.2-Desenv olv emento e control da
motricidade f ina e a coordinación v iso motora
a trav és do manexo de obxectos.
EF-B3.3-Resolución de problemas motores

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con div ersidade
de estímulos e condicionantes espazotemporais,seleccionando e combinando as habilidades
motrices básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

2º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas f ormas, v ariando os
puntos de apoio, con coordinación e boa orientación
espacial.

CSC
CCEC
CAA

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio f ísico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre a
saúde e o benestar.

2º-EFB5.1.1-Cumpre as normas básicas do coidado do
corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 2º-EFB5.1.2Adopta hábitos alimentarios saudables

CSC
CAA
CSIEE

sinxelos.
EF-B3.4-Acondicionamento f ísico xeral en
situacións de xogo, especialmente
mantemento e mellora da f lexibilidade. EFB3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando as
dif erenzas no niv el de habilidade.
EF-B3.6-Autonomía e conf ianza nas propias
habilidades motrices en situacións e
contornos habituais.

a,b,k

EF-B5.1-Identif icación e práctica de hábitos
básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e
calzado), alimentarios e posturais,
relacionados coa activ idade f ísica. EF-B5.2Relación da activ idade f ísica co benestar da
persoa.
EF-B5.3-Mobilidade corporal orientada á

2º-EFB5.1.3-Incorpora á súa rutina diaria a activ idade f ísica
como axente de saúde.

saúde.

K

EF-B5.4-Respecto das normas de uso de
materiais e espazos na práctica de activ idade
f ísica para ev itar accidentes.
EF-B5.5-Respecto ás persoas que participan

EF-B5.2-Recoñecer a importancia das medidas de
seguridade na práctica da activ idade f ísica.

2º-EFB5.2.1-Identif ica e sinala os riscos indiv iduais e
CAA
colectiv os daquelas activ idades f ísicas que v ai coñecendo e CSC
practicando.

no xogo, sen mostrar discriminacións de
ningún tipo.

a,b,k,m

EF-B6.1-. Descubrimento da cooperación e a
oposición con relación ás regras de xogo.
Aceptación de distintos papeis no xogo. EF B6.2-Recoñecemento e aceptación das
persoas que participan no xogo, aceptando o
reto que supón opoñerse ao outro sen que iso
deriv e en situacións de riv alidade ou
menosprezo.
EF-B6.3-Comprensión das normas de xogo e
cumprimento v oluntario destas.

EF.B6.1-Coñecer tácticas elementais dos xogos
aplicando as regras en situación de cooperación e de
oposición.

2º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de
cooperación e oposición.

CSC
CSIEE
CAA

EF-B6.2-Recoñecer a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas, deportiv as en especial as de Galicia.

2º-EFB6.2.1-Practica xogos libres e xogos organizados,
recoñecendo as súas características e dif erenzas. 2ºEFB6.2.2-Inv estiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

CCEC
CSC
CAA

EF-B6.3-Manif estar respecto cara ao contorno e o medio
natural nos xogos e activ idades ao aire libre.

2º-EFB6.3.1-Realiza activ idades no medio natural. 2ºEFB6.3.2-Coñece o coidado e respecto do medio ao
ef ectuar algunha activ idade f óra do centro.

CSC
CAA

EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades e
esf orzo nos xogos, con aceptación das
limitacións persoais.

d,k,m,o

EF-B6.5-O xogo como activ idade común a
todas as culturas.
EF-B6.6-Coñecemento e práctica dalgúns
xogos de Galicia. Descubrimento de xogos
interculturais.
EF-B6.7-Práctica de xogos libres e
organizados.

k,l,m,n

EF-B6.8-Xogos de aire libre no parque ou en
contornos naturais próximos ao colexio.
Exploración e gozo da motricidade ao aire
libre, respectando a natureza.

3º TRIMESTRE
E TRANSVERSAIS

Estándares
Obx
a,c,d,k,m

i

a,k,l,n

k,m

Contidos

Criterios de avaliación

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Respecto e v aloración das persoas que
participan no xogo sen mostrar discriminacións
de ningún tipo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e
af rontar as dif icultades propias da práctica da
activ idade f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a de
participante como de espectador ou espectadora, ante
as posibles situacións conf litiv as xurdidas,
participando en debates, e aceptando as opinións dos
e das demais.

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter
inf ormación, relacionada coa área EF-B1.5Integración das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación no proceso de aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar Inf ormación e compartila,
utilizando f ontes de inf ormación determinadas e
f acendo uso das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á área.

2º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando
as dif erenzas indiv iduais no niv el de
habilidade.
EF-B1.7-Uso correcto de materiais e espazos
na práctica da Educación f ísica. EF-B1.8-O
coidado do corpo e a consolidación de
hábitos de hixiene corporal. EF-B1.9Adopción de condutas seguras ao actuar
como peóns ou peoas, nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal e
social responsable, respectándose a un mesmo e aos
outros e outras nas activ idades f ísicas e nos xogos,
aceptando as normas e regras establecidas e
actuando con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo

2º-EFB1.3.1-Participa activ amente nas activ idades
propostas buscando unha mellora da competencia motriz.
2º-EFB1.3.2-Demostra certa autonomía resolv endo
problemas motores.
2º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene

EF-B2.1-Aceptación da propia realidade
corporal.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia realidade
corporal e a dos e das demais.

EF-B2.3-Estrutura corporal. Percepción,
identif icación e representación do propio
corpo e das principais partes que interv eñen
no mov emento (articulacións e segmentos
corporais).
EF-B2.4-Experimentación e exploración de

2º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
2º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros as

CSC
CAA
CSIEE

características dun xogo practicado na clase.
2º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
2º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

EF-B2.2-Conf ianza nun mesmo, aumento da
autoestima e a autonomía persoal.

b,k

CC

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e f uncionamento do
corpo para realizar mov ementos axeitados ás
situacións e condicións de cada situación, sendo
capaz de representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

inf ormación que se lle solicita.
2º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as
pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 2ºEFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos
e das demais.

CCL
CSC

CSC
CAA

do corpo.
2º-EFB1.3.4-Participa na recollida e organización de
material utilizado nas clases.
2º-EFB1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda e o resultado das competicións con
deportiv idade.

2º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos
e nenas da clase.

2º-EFB2.2.1-Coñece e identif ica as partes do corpo propias
e do compañeiro/a.
2º-EFB2.2.4-Reacciona corporalmente ante estímulos
sinxelos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas
motrices que se adapten ás características deses
estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.

CSC
CAA

CSC
CAA
CSIEE

C EO CA
T
L E
I

M

C

P

E

E PV EV
C

posturas corporais dif erentes, a partir das
posibilidades de mov emento das distintas
articulacións e segmentos corporais.
EF-B2.5-Viv encia da relaxación global como
estado de quietude. Toma de conciencia da
respiración e as súas f ases.
EF-B2.6-Experimentación de situacións
simples de equilibrio estático e dinámico sen
obxectos, sobre bases estables, e portando
obxectos.
EF-B2.7-Percepción espazo-temporal.
Orientación do corpo e nocións topolóxicas
básicas (dentro/f óra, arriba/abaixo,
diante/detrás, preto/lonxe...). EF-B2.8Af irmación da lateralidade. Recoñecemento da
dominancia lateral e da dereita e esquerda
propias.
EF-B2.9-Posibilidades sensoriais (v ista, oído,
tacto).
Experimentación,
exploración
e
discriminación das sensacións

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do
mov emento. Experimentación de dif erentes
f ormas de execución e control das habilidades
motrices básicas: desprazamentos, xiros,
saltos, suspensión, lanzamentos e
recepcións.
EF-B3.2-Desenv olv emento e control da
motricidade f ina e a coordinación v iso motora
a trav és do manexo de obxectos.
EF-B3.3-Resolución de problemas motores
sinxelos.
EF-B3.4-Acondicionamento f ísico xeral en
situacións de xogo, especialmente
mantemento e mellora da f lexibilidade. EFB3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando as
dif erenzas no niv el de habilidade.
EF-B3.6-Autonomía e conf ianza nas propias
habilidades motrices en situacións e
contornos habituais.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con div ersidade
de estímulos e condicionantes espazotemporais,seleccionando e combinando as habilidades
motrices básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

2º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas f ormas, v ariando os
puntos de apoio, con coordinación e boa orientación
espacial.
2º-EFB3.1.2-Salta de distintas f ormas, v ariando os puntos
de apoio, amplitudes e f recuencias, con coordinación e boa
orientación espacial.
2º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades que impliquen manexo
de obxectos con coordinación dos segmentos corporais,
iniciando os xestos axeitados.
2º-EFB3.1.5-Equilibra o corpo en distintas posturas
intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración.

CSC
CCEC
CAA

b,d,j,k,m,o

EF-B4.1-Descubrimento e exploración das
posibilidades expresiv as do corpo e do
mov emento. Sincronización do mov emento
con estruturas rítmicas sinxelas. Ritmos
baseados na introdución de acentos nunha
cadencia, ritmos baseados na duración dos
interv alos (curtos ou longos).
EF-B4.2-. Execución de bailes ou danzas
sinxelas representativ as da cultura galega e
doutras culturas, asociando o mov emento
corporal ao ritmo.
EF-B4.3-Imitación de personaxes, obxectos e

EF-B4.1-Utilizar os recursos expresiv os do corpo e o
mov emento, comunicando sensacións e emocións.

2º-EFB4.1.1-Representa personaxes e situacións, mediante
o corpo e o mov emento con desinhibición e
espontaneidade.
2º-EFB4.1.2-Reproduce corporalmente una estrutura rítmica
sinxela.
2º-EFB4.1.3-Realiza bailes e danzas sinxelas
representativ as da cultura galega e doutras culturas.

CCEC
CAA
CSC
CSIEE

situacións.
EF-B4.4-Participación
en
situacións que
supoñan comunicación corporal.
Recoñecemento das dif erenzas no modo de
expresarse
EF-B4.5-Desinhibición na exteriorización de
emocións e sentimentos a trav és do corpo, o
xesto e o mov emento.

a,b,k

EF-B5.1-Identif icación e práctica de hábitos
básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e
calzado), alimentarios e posturais,
relacionados coa activ idade f ísica. EF-B5.2Relación da activ idade f ísica co benestar da
persoa.
EF-B5.3-Mobilidade corporal orientada á

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio f ísico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre a
saúde e o benestar.

2º-EFB5.1.1-Cumpre as normas básicas do coidado do
corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 2º-EFB5.1.2Adopta hábitos alimentarios saudables
2º-EFB5.1.3-Incorpora á súa rutina diaria a activ idade f ísica
como axente de saúde.

CSC
CAA
CSIEE

saúde.

K

EF-B5.4-Respecto das normas de uso de
materiais e espazos na práctica de activ idade
f ísica para ev itar accidentes.
EF-B5.5-Respecto ás persoas que participan
no xogo, sen mostrar discriminacións de
ningún tipo.

EF-B5.2-Recoñecer a importancia das medidas de
seguridade na práctica da activ idade f ísica.

2º-EFB5.2.1-Identif ica e sinala os riscos indiv iduais e
CAA
colectiv os daquelas activ idades f ísicas que v ai coñecendo e CSC
practicando.

a,b,k,m

EF-B6.1-. Descubrimento da cooperación e a
oposición con relación ás regras de xogo.
Aceptación de distintos papeis no xogo. EF B6.2-Recoñecemento e aceptación das
persoas que participan no xogo, aceptando o
reto que supón opoñerse ao outro sen que iso
deriv e en situacións de riv alidade ou
menosprezo.

EF.B6.1-Coñecer tácticas elementais dos xogos
aplicando as regras en situación de cooperación e de
oposición.

2º-EFB6.1.1-Pon en práctica as tácticas elementais dos
xogos.
2º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de
cooperación e oposición.

CSC
CSIEE
CAA

EF-B6.2-Recoñecer a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas, deportiv as en especial as de Galicia.

2º-EFB6.2.1-Practica xogos libres e xogos organizados,
recoñecendo as súas características e dif erenzas. 2ºEFB6.2.2-Inv estiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.
2º-EFB6.2.3-Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia
seguindo as regras básicas.

CCEC
CSC
CAA

EF-B6.3-Manif estar respecto cara ao contorno e o
medio natural nos xogos e activ idades ao aire libre.

2º-EFB6.3.1-Realiza activ idades no medio natural. 2ºEFB6.3.2-Coñece o coidado e respecto do medio ao
ef ectuar algunha activ idade f óra do centro.

CSC
CAA

EF-B6.3-Comprensión das normas de xogo e
cumprimento v oluntario destas.
EF-B6.4-Conf ianza nas propias posibilidades
e esf orzo nos xogos, con aceptación das
limitacións persoais.

d,k,m,o

EF-B6.5-O xogo como activ idade común a
todas as culturas.
EF-B6.6-Coñecemento e práctica dalgúns
xogos de Galicia. Descubrimento de xogos
interculturais.
EF-B6.7-Práctica de xogos libres e
organizados.

k,l,m,n

EF-B6.8-Xogos de aire libre no parque ou en
contornos naturais próximos ao colexio.
Exploración e gozo da motricidade ao aire
libre, respectando a natureza.

8. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES

1º TRIMESTRE
Criterio
de
Estándares
avaliación

EF-B1.1

Grao mínimo para superar a
área
Indicador mínimo de logro

2º-EFB1.1.1 - Investiga,
reflexiona e debate de
forma guiada sobre
Ás veces
distintos aspectos da moda
e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.

T1

T2

T3

% de
peso

% de
peso

% de
peso

X

X

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso no
curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Portfolio. Posta en común.

C.C.

CSC
CAA
CSIEE
CD

EF-B1.1

EF-B1.1

2º-EFB1.1.3 - Mostra boa
disposición para
solucionar os conflitos de
xeito razoable.

2º-EFB1.1.4 - Recoñece
as condutas inapropiadas
que se producen na
práctica deportiva.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

X

Soamente coa axuda do mestre

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Posta
en común. Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.
X

X

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Cuestionario aberto.

CSC
CAA
CSIEE

Rúbrica.
EF-B1.2

2º-EFB1.2.1 - Utiliza as
novas tecnoloxías para
localizar a información

X

X

X

Faino coa axuda do mestre

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

CD CAA
CSIEE

que se lle solicita.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Portfolio. Rúbrica.

EF-B1.2

2º-EFB1.2.3 - Expón as
súas ideas expresándose
de forma correcta en
diferentes situacións e
respecta as opinións dos e
das demais.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Rúbrica.

CCL
CSC

EF-B1.3

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

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
Case sempre pero molestando
aos compañeiros ou ao mestre

X

X

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

EF-B1.3

2º-EFB1.3.2 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Rúbrica. Resolución de
exercicios e problemas. Producións
motrices.

CSIEE
CAA
CCEC
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

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

sistemática.
Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras
veces o utiliza

X

X

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica.

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

2º-EFB1.3.4 - Participa na
recollida e organización de
Ás veces
material utilizado nas
clases.

X

X

sistemática.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC

Rexistro anecdótico (anecdotario).

EF-B1.3

2º-EFB1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo
que lle corresponda e o
resultado das
competicións con
deportividade.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

EF-B2.1

EF-B2.2

2º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais e de niveis de
competencia motriz entre
os nenos e nenas da
clase.

2º-EFB2.2.1 - Coñece e
identifica as partes do
corpo propias e do
compañeiro/a.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
X

X

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico

CSC
CAA

(anecdotario). Portfolio. Producións
motrices

EF-B2.2

EF-B2.2

2º-EFB2.2.2 - Domina o
equilibrio estático, sen
axuda, variando o centro
de gravidade en base de
sustentación estable.

Soamente coa axuda do mestre

2º-EFB2.2.4 - Reacciona

Adapta o seu movemento a algún

corporalmente ante
estímulos sinxelos
visuais, auditivos e
táctiles, dando respostas
motrices que se adapten
ás características deses
estímulos, diminuíndo os
tempos de resposta.

tipo de estímulos

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

X

4.35%

3.33%

X

3.33%

X

3.03%

2.78 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Producións motrices

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

CSC

sistemática. Análise das producións dos

CAA
CSIEE

alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Producións motrices.
Rúbrica.

EF-B3.1

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

Desprázase, pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico

CSC
CCEC
CAA

(anecdotario). Producións motrices

EF-B5.1

EF-B5.1

2º-EFB5.1.1 - Cumpre as
normas básicas do
coidado do corpo en
relación coa hixiene, con
autonomía.

2º-EFB5.1.2 - Adopta
hábitos alimentarios
saudables

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSIEE
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC
CSIEE
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.1

EF-B5.2

sistemática.

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á
súa rutina diaria a
actividade física como
axente de saúde.

Fai exercicio físico algún recreo

2º-EFB5.2.1 - Identifica e

Ás veces

sinala os riscos
individuais e colectivos
daquelas actividades
físicas que vai coñecendo
e practicando.

X
4.35%

X

4.35%

X
3.33%

X

3.33%

X
2.78 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica

2.78 %

PROCEDEMENTOS: Observación

CAA

sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC

3.03%

X

3.03%

CSC
CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices

EF.B6.1

2º-EFB6.1.2 - Utiliza as
regras dos xogos en
situación de cooperación
e oposición.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CSIEE
CAA

Producións motrices

EF-B6.2

EF-B6.2

2º-EFB6.2.1 - Practica
xogos libres e xogos
organizados,
recoñecendo as súas
características e
diferenzas.

2º-EFB6.2.2 - Investiga e
coñece xogos tradicionais
de Galicia.

X

X

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

Recoñece algún pero case non os
practica

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

3.33%

X

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CAA
CSIEE
CSC

CCEC
CD CAA
CSC

Producións motrices. Rúbrica

EF-B6.3

2º-EFB6.3.2 - Coñece o
coidado e respecto do
medio ao efectuar
algunha actividade fóra
do centro.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

T1
Criterio de
avaliación

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.1

Estándares

2º-EFB1.1.1 - Investiga,
reflexiona e debate de
forma guiada sobre
distintos aspectos da moda
e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.

2º-EFB1.1.2 - Explica aos
seus compañeiros as
características dun xogo
practicado na clase.

2º-EFB1.1.3 - Mostra boa
disposición para solucionar
os conflitos de xeito
razoable.

2º-EFB1.1.4 - Recoñece as
condutas inapropiadas que
se producen na práctica
deportiva.

Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T2

T3

% de peso % de peso % de peso

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

Ás veces

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.
2.78 %

X

X

3.33%

3.03%

Sempre, pero non sempre con éxito

X

X

X

3.33%

X

X

3.03%

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

2.78 %
4.35%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio. Posta
en común.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

2.78 %

Soamente coa axuda do mestre

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Cuestionario
aberto. Rúbrica.

C.C.

CSC
CAA
CSIEE
CD

CCL
CAA
CSC
CSIEE

CSC
CAA
CSIEE

CSC
CAA
CSIEE

EF-B1.2

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

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Faino coa axuda do mestre

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Rúbrica.

CD CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.2

2º-EFB1.2.2 - Presenta os
seus traballos atendendo
as pautas proporcionadas,
con orde, estrutura e
limpeza.

sistemática. Análise das producións dos
X

alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

CCL CD
CAA

Rúbrica. Portfolio.

EF-B1.2

EF-B1.3

EF-B1.3

2º-EFB1.2.3 - Expón as
súas ideas expresándose
de forma correcta en
diferentes situacións e
respecta as opinións dos e
das demais.

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

2º-EFB1.3.2 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

PROCEDEMENTOS:

Observación

sistemática. Intercambios orais cos
X

X

alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

CCL
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
Case sempre pero molestando aos
compañeiros ou ao mestre

Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

sistemática.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.78 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
Resolución de exercicios e problemas.

CSC
CAA
CSIEE

CSIEE
CAA
CCEC
CSC

Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

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

Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras veces
o utiliza

X

X

sistemática.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

EF-B1.3

EF-B2.1

EF-B2.2

2º-EFB1.3.4 - Participa na
recollida e organización de
material utilizado nas
clases.

2º-EFB1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo que
lle corresponda e o
resultado das competicións
con deportividade.
2º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais e de niveis de
competencia motriz entre
os nenos e nenas da
clase.

2º-EFB2.2.1 - Coñece e
identifica as partes do
corpo propias e do
compañeiro/a.

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

Ás veces

sistemática.
2.78 %

X

X

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Producións motrices

CSC
CAA

EF-B2.2

2º-EFB2.2.2 - Domina o
equilibrio estático, sen
axuda, variando o centro

X

X

Soamente coa axuda do mestre

2.78 %
4.35%

3.33%

de gravidade en base de
sustentación estable.

EF-B2.2

EF-B2.2

EF-B3.1

2º-EFB2.2.3 - Iníciase no
equilibrio dinámico.

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.

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

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

X

Trasládase con velocidade sobre
un banco sueco

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

Desprázase, pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
2.78 %

3.33%

X

X

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

X

3.33%

X

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

CSC
CAA

CSC
CAA
CSIEE

CSC
CCEC
CAA

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B5.1

2º-EFB3.1.2 - Salta de
distintas formas, variando
os puntos de apoio,
amplitudes e frecuencias,
con coordinación e boa
orientación espacial.

2º-EFB3.1.3 - Realiza as
habilidades que impliquen
manexo de obxectos con
coordinación dos
segmentos corporais,
iniciando os xestos
axeitados.

2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros
sobre o eixo lonxitudinal
variando os puntos de
apoio, con coordinación e
boa orientación espacial.

2º-EFB3.1.5 - Equilibra o
corpo en distintas posturas
intentando controlar a
tensión, a relaxación e a
respiración.

2º-EFB5.1.1 - Cumpre as
normas básicas do
coidado do corpo en
relación coa hixiene, con
autonomía.

X

Salta á comba pero non mantén o
ritmo máis de catro saltos

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

3.33%

O xesto é adecuado pero non
coordinado

3.03%

X

X

3.33%

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
2.78 %

2.78 %
3.33%

X

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Impúlsase pero non chega a dar a
voltereta

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica.

2.78 %
3.33%

X

X

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

CSC
CCEC
CAA

CSC
CCEC
CAA

CSC
CCEC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

CSC
CCEC
CAA

CSIEE
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

EF-B5.1

EF-B5.1

2º-EFB5.1.2 - Adopta
hábitos alimentarios
saudables

Ás veces

X

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á

Fai exercicio físico algún recreo

súa rutina diaria a
actividade física como
axente de saúde.

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

2.78 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

CSC

sistemática.

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica
PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.2

EF.B6.1

2º-EFB5.2.1 - Identifica e
sinala os riscos individuais
e colectivos daquelas
actividades físicas que vai
coñecendo e practicando.

2º-EFB6.1.1 - Pon en
práctica as tácticas
elementais dos xogos.

X

X

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

Utiliza sen éxito algunha táctica
elemental

sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

3.33%

X

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica

CAA
CSC

CSC
CSIEE
CAA

EF.B6.1

EF-B6.2

2º-EFB6.1.2 - Utiliza as
regras dos xogos en
situación de cooperación e
oposición.

2º-EFB6.2.1 - Practica
xogos libres e xogos
organizados, recoñecendo
as súas características e
diferenzas.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

CSC
CSIEE
CAA

CAA
CSIEE
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B6.3

2º-EFB6.3.2 - Coñece o
coidado e respecto do
medio ao efectuar algunha
actividade fóra do centro.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

3º TRIMESTRE
T1
Criterio de
avaliación

EF-B1.1

EF-B1.1

Estándares

2º-EFB1.1.1 - Investiga,
reflexiona e debate de
forma guiada sobre
distintos aspectos da moda
e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.

2º-EFB1.1.2 - Explica aos
seus compañeiros as
características dun xogo
practicado na clase.

Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T2

T3

% de peso % de peso % de peso

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

Ás veces

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios.
Intercambios
orais cos alumnos/as.
2.78 %

X

X

3.33%

3.03%

Sempre, pero non sempre con éxito

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio. Posta
en común.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

2.78 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.

C.C.

CSC
CAA
CSIEE
CD

CCL
CAA
CSC
CSIEE

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.2

2º-EFB1.1.3 - Mostra boa
disposición para solucionar
os conflitos de xeito
razoable.

2º-EFB1.1.4 - Recoñece as
condutas inapropiadas que
se producen na práctica
deportiva.

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

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

Soamente coa axuda do mestre

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.
2.78 %

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

2.78 %
4.35%

3.33%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Cuestionario
aberto. Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Faino coa axuda do mestre

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Rúbrica.

CD CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.2

2º-EFB1.2.2 - Presenta os
seus traballos atendendo
as pautas proporcionadas,
con orde, estrutura e
limpeza.

sistemática. Análise das producións dos
X

alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Rúbrica. Portfolio.

CCL CD
CAA

EF-B1.2

EF-B1.3

EF-B1.3

2º-EFB1.2.3 - Expón as
súas ideas expresándose
de forma correcta en
diferentes situacións e
respecta as opinións dos e
das demais.

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

2º-EFB1.3.2 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

PROCEDEMENTOS:

Observación

sistemática. Intercambios orais cos
X

X

alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

CCL
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
Case sempre pero molestando aos
compañeiros ou ao mestre

Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

sistemática.
2.78 %

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
Resolución de exercicios e problemas.

CSC
CAA
CSIEE

CSIEE
CAA
CCEC
CSC

Producións motrices.

EF-B1.3

EF-B1.3

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

2º-EFB1.3.4 - Participa na
recollida e organización de
material utilizado nas
clases.

Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras veces
o utiliza

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

X

X

X

4.35%

3.33%

3.03%

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
2.78 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC

EF-B1.3

EF-B2.1

EF-B2.2

EF-B2.2

2º-EFB1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo que
lle corresponda e o
resultado das competicións
con deportividade.
2º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais e de niveis de
competencia motriz entre
os nenos e nenas da
clase.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

2.78 %
4.35%

Ás veces

2º-EFB2.2.4 - Reacciona
corporalmente
ante
estímulos sinxelos visuais,

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

X

3.33%

X

3.03%

2.78 %
3.33%

3.03%

X

X

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

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.

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

4.35%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2º-EFB2.2.1 - Coñece e
identifica as partes do
corpo propias e do
compañeiro/a.

sistemática.

X

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Producións motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC
CAA

CSC
CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.

Desprázase, pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro

CSC
CCEC
CAA

anecdótico
motrices

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

2º-EFB3.1.2 - Salta de
distintas formas, variando
os puntos de apoio,
amplitudes e frecuencias,
con coordinación e boa
orientación espacial.

2º-EFB3.1.3 - Realiza as
habilidades que impliquen
manexo de obxectos con
coordinación dos
segmentos corporais,
iniciando os xestos
axeitados.

2º-EFB3.1.5 - Equilibra o
corpo en distintas posturas
intentando controlar a
tensión, a relaxación e a
respiración.

Salta á comba pero non mantén o
ritmo máis de catro saltos

O xesto é adecuado pero non
coordinado

X

X

X
3.03%

X

X

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.78 %
3.33%

Producións

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
2.78 %

3.33%

(anecdotario).

2.78 %
3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

CSC
CCEC
CAA

CSC
CCEC
CAA

CSC
CCEC
CAA

EF-B4.1

EF-B4.1

EF-B4.1

EF-B5.1

EF-B5.1

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
estrutura rítmica sinxela.

2º-EFB4.1.3 - Realiza
bailes e danzas sinxelas
representativas da cultura
galega e doutras culturas.

2º-EFB5.1.1 - Cumpre as
normas básicas do
coidado do corpo en
relación coa hixiene, con
autonomía.

2º-EFB5.1.2 - Adopta
hábitos alimentarios
saudables

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.78 %
3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.78 %
3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos.

2.78 %
3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CAA
CSC
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSIEE
CAA

CSC
CSIEE
CAA

EF-B5.1

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á
súa rutina diaria a
actividade física como
axente de saúde.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Fai exercicio físico algún recreo

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B5.2

EF.B6.1

EF.B6.1

EF-B6.2

2º-EFB5.2.1 - Identifica e
sinala os riscos individuais
e colectivos daquelas
actividades físicas que vai
coñecendo e practicando.

2º-EFB6.1.1 - Pon en
práctica as tácticas
elementais dos xogos.

2º-EFB6.1.2 - Utiliza as
regras dos xogos en
situación de cooperación e
oposición.

2º-EFB6.2.1 - Practica
xogos libres e xogos
organizados, recoñecendo
as súas características e
diferenzas.

X

X

sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

X

Utiliza sen éxito algunha táctica
elemental

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

3.33%

X

X

3.03%

2.78 %
4.35%

X

3.33%

X

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións

CAA
CSC

CSC
CSIEE
CAA

CSC
CSIEE
CAA

CAA
CSIEE
CSC

motrices

EF-B6.2

EF-B6.2

EF-B6.3

2º-EFB6.2.2 - Investiga e
coñece xogos tradicionais
de Galicia.

2º-EFB6.2.3 - Realiza
distintos xogos tradicionais
de Galicia seguindo as
regras básicas.

2º-EFB6.3.1 - Realiza
actividades no medio
natural.

Recoñece algún pero case non os
practica

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.78 %

4.35%

3.03%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.78 %
3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

CCEC
CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica

CCEC
CD CAA
CSC

2.78 %
3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B6.3

2º-EFB6.3.2 - Coñece o
coidado e respecto do
medio ao efectuar algunha
actividade fóra do centro.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.78 %
4.35%

3.33%

3.03%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

9. UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN

Nº SESIONES/CURSO
TRIMESTRES
DÍAS

CURSO

1º y 2º
MARTES- VENRES
TRIMESTRE

UD1
9 SES
UD

1º T

2º T

3º T

27

21

22

UD2
UD3 UD4
UD5
9 SES 9 SES 9 SES 12 SES
CONTIDOS
AVALIACIÓN INICIAL

1º

2º

3º

1

O reencontro

2

O meu corpo

3

O meu corpo móvese

4

Iniciación deportiva I

5

Iniciación deportiva II

6

Xogos alternativos

7

Xogos cooperativos

8

Xogos tradicionais

UD6
9 SES

UD7
UD8
8 SES 5 SES

TOTAL

70

10. ENSINANZAS TRANSVERSAIS
Esta programación incorporará o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén
pola LOMCE, no proceso de aprendizaxe. Como é de agardar, a comprensión lectora,
a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse
intensamente ó longo de todo o proceso, pero tamén terán cabida nas sesións de EF a
promoción da igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva
entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e
resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de
violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento
sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de
risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento
do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico.
A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o
seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino debe abordarse desde
todas as áreas de coñecemento, tanto no ámbito formal como no non formal e o
informal.
Están incluídos no cadro de relación dos aspectos curriculares por trimestres Lenda
transversais:
CL- COMPRENSIÓN LECTORA
Lecturas relacionadas coa EF
EOE- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA
Comunicación e expresión das súas vivencias, explicación de xogos coñecidos
por eles.
CA- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Grabación de sesións e visión
TIC- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
Seguir el deporte y la práctica de actividades en los medios.
EMP- EMPRENDEMENTO
Animación a realizar deporte no tempo de ocio.

EC- EDUCACIÓN CÍVICA
Traballarase en calquera bloque de contido onde se leve a cabo a formación de
grupos ou equipos, a exposición de traballos, pero tamén respectando o traballo
e xogos dos compañeiros individualmente.
PV- PREVENCIÓN DA VIOLENCIA
Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen

participación,

baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos
alumnos e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por
idade, raza, sexo, relixión ou niveles de habilidade.
Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os
estereotipos sexistas.
Desenvolver a autonomía persoal e tamén as posibilidades de tomar iniciativas
e establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de grupo.
Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o
rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas
EV- EDUCACIÓN E SEGURIDADE VIARIA
Axudaranos á convivencia cos demais e ao respeto polos valores máis
importantes da nosa sociedade.

11. AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días de clase realizaranse diversos exercicios e actividades física para
comprobar o nivel físico do alumnado (carreira, salto, elasticidade...). Consideramos
imprescindible este aspecto para observar as difirencias que poida haber debido a que
pertencen a cursos distintos.
Levarán unha ficha médica para cubrir nas súas casas co obxecto de ter coñecemento
de calquera tipo de deficiencia ou problema que poida xurdir ao longo das sesións e
saber tamén se se necesita algún tipo de adaptación.
Tamén levarán unha ficha de actitude ante a actividade física para poder coñecer un
pouco a que dedican o seu tempo de ocio e cales son os seus gustos.

12. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das
competencias clave e os obxectivos fixados.
No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para
o desenvolvemento do currículo.
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos
pais das cualificacións obtidas. A área dividirase en temas ou unidades didácticas,
proxectos ou tarefas que se repartirán ao longo das tres avaliacións.
Os procedementos empregados servirán para obter información cualitativa (subxectiva)
do progreso do alumno nesta área e nas competencias clave.
A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e
avaliando o seu propio progreso... Para cualificar, atendendo aos criterios establecidos,
empregaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:
ESCALAS DE VALORACIÓN: Cada unha delas posúe unha numeración de 1 ao 10, en
función do grao de consecución do ítem formulado, relacionados cos contidos a
traballar. Estas escalas serán específicas para cada unidade didáctica por valorar os
contidos traballados nas sesións realizadas.
ESCALA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL: Esta escala incluirase en todas as sesións e
teranse en conta as seguintes observacións, por considerar que deben cumprirse durante
todo o curso
REXISTRO ANECDÓTICO
Utilizarase como instrumento de avaliación no que se rexistrarán as incidencias
observadas, os aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc. que
creamos significativos á hora de avaliar.
Respecto aos momentos da avaliación:
AVALIACIÓN INICIAL
§ Ao inicio de cada unidade didáctica.
§ Coñecer o nivel dos alumnos respecto aos contidos que se van desenvolver.
§ Rexistros por medio dunha escala de valoración.

AVALIACIÓN CONTINUA/FORMATIVA
§ Ao longo da unidade didáctica.
§ Saber como marcha e que aspectos se poden ir cambiando.
§ É formativa porque os resultados serven para realizar os axustes e correccións
necesarias.
§ A través fundamentalmente de técnicas de observación.
AVALIACIÓN SUMATIVA/FINAL
§ Ao final da unidade didáctica.
§ Comprobar o grao de aprendizaxe dos contidos por parte do alumnado.
§ Rexistro por medio dunha escala de valoración.
Os resultados da avaliación expresaranse como insuficiente(IN), suficiente(SU), ben
(BE), notable (NT) e sobresaínte (SB).

ÍTEMS
1- 4

5

6

7- 8

9 -10

Insuficiente

Suficiente

Ben

Notable

Sobresaliente

Os criterios de avaliación que se seguirán son:
Actitude do alumno

50%

Ámbito cognitivo

20%

Competencia motriz

30%

13. METODOLOXÍA

Tendo en conta o contexto no que se encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o
que vamos a impartir a nosa labor docente, obxectivos que queremos conseguir,
contidos a tratar, material do que dispoñemos, instalacións, número de alumnos e
alumnas, etc. Seguiremos unha serie de pautas metodolóxicas que deben impregnar en
todo momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a necesidade de partir
do nivel de desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a nosa programación, a
importancia da interdisciplinariedade, da intradisciplinariedade, da educación en valores
á hora de abordar contidos, etc.Todo isto baixo un enfoque globalizador e buscando
unha aprendizaxe significativa.
Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión, se ben se recorrerá
igualmente a diversos estilos de ensino. A súa utilización é recomendable en Educación
Primaria, e máis ainda no 1º curso, debido a moitas das súas características: divertido,
educativo, evasivo, motivante, libre, gratuito, ficticio, incerto, convencional, creativo,
coeducativo, espontáneo, significativo, integral…
Os nenos e nenas de 1º curso de Educación Primaria comezan pronto a explorar o seu
mundo próximo e en canto teñen a autonomía funcional suficiente, ábrense camino á
exploración e coñecemento do mundo exterior que o rodea. Por esta razón son
recomendables os estilos de ensino que plantexen situación de ensino que obrigan aos
nenos/as a buscar solución, a resolver problemas motrices a través da indagación e
investigación. Na nosa programación utilizaremos ensinanzas que faciliten a
participación do alumnado, que respeten a individualización da ensinanza,e sobre todo
que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa. Así empregaremos en moitos
casos estilos de ensino mediante a búsqueda (descubrimento guiado e resolución de
problemas), aínda que tamén faremos uso nalgunha ocasión concreta de estilos máis
directivistas como o mando directo ou a asignación de tarefas.

§

MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. Utilizarase o mando directo
sobre todo en actividades que poden ser perigosas pola súa natureza. Onde
nos interese manter un certo control sobre o alumnado.

§

ASIGNACIÓN DE TAREFAS: Facilítanse as tarefas e non se obriga ao
alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o alumno/a é independiente
á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou tempo a adicar.

§

DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a
descubra. O profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a
solución. O mestre/a dará pistas, e pasará á seguinte cando a resposta anterior
sexa correcta. Se hai varias respostas posibles, darase un indicio para que o
alumnado se decida por unha.

§

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias
solucións.Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao
de liberdade e participación individual é case completo. O alumno/a motívase
polo descubrimento de novedosas solucións.

Algúns principios básicos que se terán en conta ao longo das sesión son os seguintes:
§

REFORZO POSITIVO: É importante que os alumnos/as estean

motivados.

Debe crearse un ambiente de confianza no que os alumnos/as se sintan
seguros/as.
§

PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do
doado ao difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente.

§

INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que
os exercicios sexan asimilados axeitadamente.

§

TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse
no patrón doutros movementos aprendidos anteriormente.

§

INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e
necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa.

§

INDIVIDUALIZACIÓN: Hai que

respectar as características morfolóxicas,

fisiolóxicas e funcionais. Cada un é como é.

§

PARTICIPACIÓN:

Non haberá aprendizaxe

se o neno/a non participa

activamente.
Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:
§

Levar sempre a clase preparada para evitar rutina e improvisación.

§

Daranse explicacións breves, claras e concretas.

§

Crearase un clima de atención.

§

Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios ben polo profesor ou
por calquera alumno que sepamos que pode facer de modelo.

§

Utilizarase un vocabulario axeitado segundo o nivel dos alumnos/as.

§

Durante as explicacións e demostracións, colocarase en lugares visibles para
que os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade.
a. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS

A disposición e organización permitirá desprazarse polos distintos espazos e os
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de xeito autónomo e para
que o poidan recoller unha vez rematado as sesións.
O alumnado organizarase no espacio dependendo do tipo de tarefas e actividades a
realizar. As formas de agrupamento serán variadas en función das necesidades
contextuais podendo ser individuais, parellas, trios, pequenos grupos, gran grupo...
segundo diferentes criterios como o azar, a estatura e a organización da clase tamén
será variada segundo o momento e a tarefa da sesión (frontal, en circunferencia...). A
posición do mestre vai depender de onde deba centrar atención ou a función a
desempeñar en cada situación,atopándose nunha posición interna(como xogador,
árbrito), externa(observador) ou focal(en axudas individuais).
As actividades tipo propostas ao longo dos sesións serán variadas, atopándonos
diferentes tipos: as de diagnóstico e avaliación (para valorar o nivel inicial do alumnado
e o proceso levado a cabo), as de desenvolvemento e aprendizaxe (para que o
alumnado alcance os obxectivos propostos) e as de reforzo ou ampliación (para aqueles
alumnos con NEAE ou avantaxados).
Outro aspecto importante é o desenvolvemento das sesións.
As sesións que compoñen cada unidade didáctica dividiranse en cinco partes:

Fase de información: breve explicación sobre o que se traballará na sesión,
estrutura da clase, organización do material, contidos a traballar...É unha fase
principalmente cognitiva. Terá unha duración aproximada de 5´.
Fase de animación: xogos e actividades nos que se realizan movementos globais
para a acitivación psicomotriz, cognitiva e afectiva. Preténdese evitar lesións por
frío e motivar aos alumnos para realizar eficazmente a sesión.
Durará entre 6 a 8´.
Fase principal: xogos e tarefas que desenvolven os contidos e se dirixen á
consecución dos obxectivos da unidade .É a parte máis importante da sesión e
durará uns 30´.
Fase de volta á calma: realizaranse actividades de baixa intensidade como xogos
sensoriais, de relaxación... que permitan aos alumnos recuperarse dos esforzos
da fase anterior e evitar que cheguen cun estado emocional de alteración á clase
seguinte. Durará uns 5´.
Fase de análise dos resultados: reflexionaremos xunto cos nosos alumnos/as
sobre aspectos da sesión referentes a como saíu, que lles gustou e que non, que
lles resultou máis difícil, grao de participación, problemas xursidos...Terá unha
duración duns 5´.
Ao longo das diferentes sesións, estas partes poden sufrir algunha modificación.
NORMAS XERAIS EN TODAS AS SESIÓNS
Ao chegar ao ximnasio sentaranse nunha zona determinada para comezar a sesión,
na cal se sentarán tamén ao rematar cada xogo ou actividade.
Empregar roupa e calzado axeitado para a prática de actividade física.
Irán ao baño ao rematar a sesión ou cando teñan permiso do profesor.
Tanto para ir ao ximnasio como de volta á clase deberán ir sen alborotar.
b. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS
A información referente a contextualización do centro educativo aparece reflexada no
Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do centro e o ámbito
no que se encontra.
INSTALACIÓNS E RECURSOS
Para as sesións de EF disponse dun pavillón polideportivo, con campos marcados de
fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón hai espaldeiras, porterías

e canastras de baloncesto. Dispón de almacén para gardar o material de Educación
Física pero non está en condicións, o que dificulta a nosa labor docente, xa que o
teremos que levar desde o despacho de dirección, lugar onde se atopa gardado todo o
material. Esta dificultade ven dada pola distancia que hai, sobre todo para os días de
chuvia. Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo,
idóneo para as actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso, aínda que as
condicións non son óptimas.
Dispoñemos de pequeno material en bastante bo estado como aros, pelotas de diversos
cores e tamaños, cordas, balóns diversos, conos , discos voadores, picas, bancos
suecos, minitramp, colchonetas, raquetas, vaias de salto, paracaidas, radiocasete e
música variada para as unidades adicadas aos bailes e danzas sticks de hockei, etc. .
Dispoñemos dunha biblioteca e unha aula compartida para música e psicomotricidade
para levar aos alumnos/as nalgunhas unidades didácticas.
Desde a consellería cómpre aportación de gran material: colchón quitamedos, bloques
de espuma de diferentes formas e tamaños, etc. material necesario para o
desenvolvemento das sesións e que é inviable poder mercar desde o centro dado o seu
elevado custo e o mínimo orzamento dispoñible para o centro.
14. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Atenderase á diversidade dos alumnos/as segundo as circunstancias, pero
comezaremos coa atención a esta diversidade no desenvolvemento diario das sesións
cun axuste continuo das estratexias de ensinanza e aprendizaxe, con diversas axudas
pedagóxicas que permitan aos alumnos/as seguir o proceso en función das súas
motivacións, intereses e capacidades.
Concretaranse en medidas tales como adaptación de obxectivos en función das
distintas etapas evolutivas e aprendizaxes previos; priorización de contidos atendendo
a determinadas capacidades segundo o momento concreto no que se atopen os
alumnos/as, seleccionando os contidos de cada bloque que se consideren máis
adecuados ao momento e, en función destas decisións adaptar e concretar os criterios
de avaliación.
Esta programación vai dirixida ao primeiro-segundo curso e segundo a orde do 6 de
outubro de 1995 non é necesario facer ningunha adaptación nas nosas sesións á hora
da realización das actividades. Os alumnos non sofren ningún trastorno que lles impida
realizar a práctica de actividade física, unicamente hai que estar máis pendente e

axudar a aqueles alumnos que teñen máis dificultade

na realización das tarefas

propostas.
A programación sufrirá modificacións precisas que garantan, na medida do posible, a
continuidade na aprendizaxe paralelo ao resto do grupo, xa que creemos que o alumno/a
pode realizar, con adaptacións, máis ou menos importantes, as actividades propostas.
O deseño da programación realizarase en función de súa discapacidade e modificando
cuestións como:
q

Facilitará o acceso do alumno/a ao traballo cotiá.

q

Buscará o modo de comunicación máis claro para o alumno.

q

Procurará cando se precise a axuda dun compañeiro/a para delimitar, o espazo de
movemento do alumno.

q

Adaptar os materiais a utilizar nas clases, para que o alumno/a poida desenvolver
con normalidade a programación. Eliminaranse as actividades complexas en canto
a obstáculos de diferentes alturas, espazos …

q

Repetir as explicacións das posibles dúbidas que xurdan nas sesións para amellorar
a comprensión naqueles alumnos/as con deficiencias.

q

Elaborar sesións adaptadas ao alumnado en colaboración co persoal especializado
(Coordinar con el equipo de orientación).

q

Atención aos alumnos/as con necesidades educativas temporais.

Intentarase por todos os medios a integración de todo o alumnado, que non se separe
do grupo e dos obxectivos, aportándolle os beneficios que esta materia lle pode dar.

PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
q

Temperatura ambiental: evitaremos a temperatura
ambiental elevada e o uso de roupa de abrigo excesivo.

q

Humidade ambiental: A sequidade do ambiente
incrementa la xerosis e o prurito na dermatite atópica.

q

Exposición solar: deberá evitarse sempre a queimadura
solar.

q

Roupa: Evitar o contacto directo da pel coa lá, plásticos,
gomas, etc. Recoméndase o uso de roupa de algodón.

q

Alimentos: non é necesario efectuar restricións
dietéticas, só evitar algúns produtos ácidos, excitantes
ou con alto contido histamínico.

q

Vacinas: deberá ter o seu calendario de vacinas sempre
ao día.

q

Enfermidades asociadas: non se aprecian.

q

Hixiene escolar: deberá traer sempre consigo unha
muda de roupa das características antes mencionadas.

q

Emolientes: non se pon (en hora escolar) ningún tipo de
crema emoliente “hidratante”; na súa casa ponse cando
a alerxia está no seu estado máis óptimo.

q

Rascamento: o rascamento e o frotamento son factores
decisivos no mantemento das lesións, por iso a
necesidade de evitalos.

PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
Se hai problemas de movemento en xeral, pode sentir
complexos debido a súa tipoloxía.
Realizará o seguinte:
q

Reforzos verbais, co fin de que participen nas
actividades.

q

Traballo de respecto cara as diferenzas individuais, a
aceptación dun mesmo e dos demais.

q

Coordinación co titor e que este se entreviste cos pais
sobre hábitos de alimentación e actividades, importancia
de ser estudado por un especialista e recomendación de
actividades físicas extraescolares.

q

Non realizar esforzos violentos e tampouco carreiras
continuas, saltos ou exercicios con aparatos
ximnásticos.

q

PATOLOXÍAS

Valorar o seu esforzo e participación.

PAUTAS XERAIS DE ACTUACIÓN
Evitar en todo momento o seguinte:
q

Ambientes fríos, secos, contaminados, con fume.

q

Contacto cunha persoa infectada con bronquite.

q

Calquera tipo de infección respiratoria, pitos ou tose.

q

Actividade intensa ou de moita duración.
Realizarase o seguinte:

q

Tomar a medicación antes da actividade (se procede) q
Realizar un calentamento prolongado e progresivo.

q

Realizar o exercicio a intervalos (intensidade moderada)

q

Respirar despacio, polo nariz, para reducir a
hiperventilación.

q

Realizar exercicios que dilaten, mobilicen o tórax.

15. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA
En canto ó uso de tecnoloxías da información e a comunicación (TIC),o ensino debe
adaptarse aos novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen.
Fomentaremos o uso da pizarra dixital, coa que contamos na aula de 1º e tamén na de
2º, para buscar información sobre o tratado nalgunhas unidades didácticas.
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR
Dentro das actividades propostas polo Plan lector de centro para acadar os obxectivos
propostos, nas clases de Eduación Física centrarémonos en :
Búsqueda de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións,
como a adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal.
Lectura das normas da clase de Educación Física.
Lectura das instruccións dalgúns xogos ou actividades.
Realización dos cuestionarios ou fichas de cada unidade didáctica.
Aportacións a aula dalgúns libros de xogos e posterior consulta por parte dos
alumnos.
Contos motores e dramatizacións.
Decoración do ximnasio con carteis relacionados con algún deporte ou xogo, así
como de noticias ou novidades deportivas.
Sen embargo temos que ter en conta que se trata de alumnos do primeiro curso de
primaria, e moitos deles aínda non teñen acadado o obxectivo da lectura. Nese caso
será o profesor o que faga esa lectura para que todos se enteren, pero deste xeito
estaremos motivando e incitando a aprendizaxe da lectura e da escritura.
17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO

§

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA
No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física
impartiráse en lingua galega.

§

OBXECTIVOS XERAIS

Respondendo a un contorno galego- castelán falante e como pautas para a
planificación do noso proxecto lingüístico, centrarémonos en dous obxectivos
xerais:
Que o alumnado aumente a competencia e uso habitual do galego.
Que acaden unha axeitada competencia en galego ao remate da etapa.
§ OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Manter unha conversa en galego.
Ampliar o vocabulario galego.
Fomento dos xogos tradicionais galegos
Realización de bailes e danzas da cultura galega
§ MEDIDAS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PREVISTOS.
Utilizaranse os textos en galego
As fichas e cuestionarios das distintas unidades estarán en galego.
Procuraremos que todo o material bibliográfica, audiovisual e informático
sexa presentado en galego.
As clases impartiranse engalego.
18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO
Este ano imos a elaborar o noso Plan de Convivencia para:
a. Fomentar a convivencia no centro
b. Instaurar o sentimento de pertenza a un

grupo, sentindose todos os seus

membros ben acollidos , respetados e seguros, todos e todas.
c. Aprender estratexias de resolución pacífica de conflitos tales que nos permitan
vivir de xeito pacífico tanto dentro como fora da escola
d. Adquisición por parte do alumnado dsa competencias necesarias para lograr
unhas relacións sans consigo, cos demais e co medio no que vive
e. Dotar a comunidade educativa dos recursos necesarios para a xestión do
conflito.
Para levar a cabo isto centramos o noso labor en tres eixos fundamentais:

COIDADO DA PERSOA:
a. Procuraremos acadar nos nosos alumnos o benestar emocional.
b. Traballaremos a educación en valores e as habilidades sociais.
c. Prestaremos especial atención á diversidade entendendo adiferencia
coma un valor.
COIDADO DO ENTORNO:
Buscamos unha escola aberta e integrada no entorno. Procuraremos ter un
entorno físico agradable: Traballaranse a normas:
De cada unha das aulas: orden e limpeza do material escolar de
educación fisica
Do patio de recreo: limpeza e resolución de conflictos
Do resto das instalacións: pavillón, sala de psicomotricidade
COIDADO DAS RELACIÓNS:
ü Coas familias: Reunións informativas con todas as familias e
entrevistas persoais con cada unha das familias.
ü Entre todo o persoal do centro e, en especial entre o profesorado e o
alumnado e entre todo o alumnado polo que é necesario levar a cabo
unha labor titorial para:
Establecer entre todos unhas normas fundamentales de aula.
Acadar unha cohesión de todo o grupo.

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Faise mención a elas na PXA. Participarase dende a área de EF en todas as
conmemoracións indicadas pola Administración educativa e todas as que sexan de
interese e non estean programadas, sempre tratado no consello escolar previamente.
Especificamente, desde a EF, participaremos en XOGADE en varias actividades xa
referidas na PXA.

Este curso o centro realizará un PDC (Proxecto Deportivo de Centro) enmarcado no
Plan Proxecta.

20. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR
No seguinte curso realizaranse as modificacións oportunas tendo en conta os
resultados da avaliación recollidos no cadro anterior.

EDUCACIÓN
FÍSICA

3º
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
Durante este curso académico, na aula de 3º de educación primaria son 13 alumnos/as,
10 nenos e 3 nenas. Este alumnado procede de varias parroquias rurais dos arredores
e da Estrada.
Dende o punto de vista económico a maior parte da poboación activa dedícase a
labores relacionadas co sector primario e terciario e algún do secundario, traballando
tanto os pais como as nais, anque actualmente hai bastantes familias

con

algún

membro no paro e mesmo algún caso cos dous proxenitores parados. O nivel de vida
pódese situar nun termo medio-baixo, con certa preocupación polos estudos dos/as
seus/súas fillos/as. Nalgúns casos non teñen condicións axeitadas para o estudo na
casa e apoios por parte dos pais/nais.
Na maioría das familias a lingua habitual é o galego, algúns dos cales se dirixen ao
neno/a en castelán e, nunha porcentaxe moi baixa, o castelán.
Na materia de EF, é unha clase bastante homoxénea motrizmente, pero moi
heteroxénea na adquisición de coñecementos.

2. INTRODUCIÓN
A área de educación física forma parte das disciplinas específicas da LOMCE.
Esta área ten como obxectivo principal a competencia motriz dos alumnos e das
alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e
sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu
medio e cos demais.
A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante
recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter
motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e
bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso
patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.
A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar
co apoio e cooperación das familias feito que aproveitaremos para recadar información
sobre todo tipo de xogos tradicionais. A área impartirase en lingua galega nun ambiente
sociolingüístico familiar galego- castelá.
Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:
§ Bloque 1. Contidos comúns.
§ Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción.
§ Bloque 3. Habilidades motrices.
§ Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.
§ Bloque 5. Actividade física e saúde.
§ Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas.
Todos eles están moi interrelacionados polo que serán tratados de forma conxunta.

3. OBXECTIVOS
a.

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA

Dos obxectivos da Educación Primaria, o que está máis relacionado coa área de EF:
K. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o
desenvolvemento persoal e social.

b. OBXECTIVOS ADAPTADOS AO CONTEXTO DO CENTROE AO ALUMNADO
RELACIONADOS COAS CC
1

2

3

4

5

Explicar as características dun xogo practicado na clase

Demostrar certa autonomía resolvendo problemas motores

Participar na recollida e organización de material utilizado nas clases

Coñecer os dous tipos de respiración

Desprazarse en distintos contornos axustándose a parámetros
espazotemporais

6
Saltar en distintos contornos axustándose a parámetros espazotemporais.

7

8

9

10

11

Realizar xiros en distintos contornos axustándose a parámetros
espazotemporais.

Lanzar e recepcionar obxectos en diferentes contronos con xestos axeitados
cos segmentos dominantes

Equilibrar en diferentes posicións e superficies

Representar
personaxes,
situacións,
recursos expresivos do corpo.

sentimentos,

Realiza movementos a prtir de estímulos rítmicos ou musicais.

cos

12

Coñecer algunha capacidade física básica e mellorar algunha

13

Realizar quecementos de forma autónoma

14

Percibir diferentes niveis de intensidade e esforzo

15

Utilizar as habilidades motircesbásicas en distintos xogos e actividades
físicas.

4. COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL COMPETENCIAL
As competencias clave do currículo son as seguintes:
Comunicación
lingüística

CCL

Trabállese en todas as unidades didácticas xa que a transmisión de información
levarase a cabo básicamente mediante a linguaxe oral, ademais existe na
mayoría de sesión unha fase de información e de análise dos resultados onde
se falará co alumnado para reflexionar sobre a sesión.
Tamén incidiremos nela ao traballar na recollida de información en internet.

Competencia CMCT En todas as unidades onde o traballo implique cálculos de traxectorias ou
velocidades de móviles, etc. Ocupacións de espazo ou dispersións, estarase a
matemática e
traballar esta competencia. Da mesma maneira que cando incidamos na
competencias
formación de grupos de diferente número para a realización das tarefas ou
básicas
en
cando falemos de disposicións xeométricas.
ciencia e
tecnoloxía
Competencia

CD

Traballarase nas unidades didácticas nas cales se
utilicen
as
novas
tecnoloxías da Información e a comunicación (TIC), que tanta importancia se lle
da na LONCE. Especialmente nas unidades onde se traballe cos ordenadores
para buscar información sobre xogos tradicionais ou outras informacións.

CAA

Favorécese especialmente coa utilización de metodoloxías pouco directivas ,
que potencien a disonancia cognitiva, así como con xogos e actividades lúdicas.
Isto fará que os nenos/as teñen que buscar múltiples solución entre os
problemas propostos.

dixital

Aprender

a

aprender

Competencias
sociais e
cívicas

CSC

Mediante os xogos e as actividades cooperativas, conseguindo obxectivos
grupais, resolución pacífica de conflitos, etc.

Sentido
iniciativa

de CSIEE Contribuímos a esta competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo,
e
así como as posibilidades de movemento de si mesmo/a.
Esta capacidade é evidente que se traballa xa que por medio do
desenvolvement o das capacidades físicas básicas increméntase a mellorara da
saúde e a calidade de vida. Do mesmo xeito tamén fomentaremos esta
capacidade realizando actividades na natureza que axudará aos nenos e
nenas a coñecer máis sobre o ámbito que os rodea.Contribuím os a esta
competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo, así como as
posibilidades de movemento de si mesmo/a.

espírito
emprendedor

Conciencia e
expresións
culturais

Detállase

CCEC

no

Ten moito que ver coas unidades didácticas de expresión corporal, xa que se
buscará o aspecto artístico do movemento. Ademais, tamén se levará a cabo
unha unidade didáctica sobre os nosos xogos tradicionais

perfil

competencial

qué

desenvolvemento das competencias clave.

estándares

están

relacionados

co

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Estándares

3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.
3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA
Estándares

3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nas activ idades artísticas.

3º-EFB4.2.2 - Coñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas activ i dades artístico-expresivas.

3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, inf ormación para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.2.2 - Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e realizando activ idade f ísica.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA DIXITAL
Estándares

3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC
APRENDER A APRENDER
Estándares
3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

3º-EFB1.3.2 - Coñece e respecta a normas de educación v iaria en contornos habituais e non habituais.

3º-EFB1.3.4 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

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

3º-EFB2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.
3º-EFB2.2.1 - Recoñece os dous tipos de respiración.

3º-EFB2.2.2 - Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en dif erentes posturas e posicións, durante un tempo determinado

3º-EFB2.2.3 - Coñece os músculos e articulacións principais que participan en mov ementos segmentarios básicos e no control postural.

3º-EFB2.2.4 - Colócase á esquerda-dereita de dif erentes obxectos, persoas e espazos en mov emento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona ante combinacións de estímulos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo.

3º-EFB3.1.1 - Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando a xustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

3º-EFB3.1.2 - Realiza a habilidade motriz básica do salto en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros espazo-

temporais.

3º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os segmentos
dominantes.
3º-EFB3.1.4 - Realiza as habilidades motrices de xiro en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros espazotemporais.

3º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

3º-EFB3.1.6 - Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non habituais.

3º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente, en parellas ou e n grupos.

3º-EFB4.1.2 - Realiza mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas.
3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía bá sica.

3º-EFB4.1.4 - Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros e compañeiras.

3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nas activ idades artísticas.

3º-EFB4.2.2 - Coñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas activ i dades artístico-expresivas.

3º-EFB5.1.1 - Mellora das capacidades f ísicas.
3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, inf ormación para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.

3º-EFB5.1.3 - Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma.

3º-EFB5.2.1 - Mellora o seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

3º-EFB5.2.2 - Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e realizando activ idade f ísica.

3º-EFB5.2.3 - Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta a seguridade na práctica da activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

3º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en situacións motri ces habituais.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e activ idades f ísicas.

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as dif erenzas e características básicas dos xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais e activ idades na natureza.

3º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia.

3º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

3º-EFB6.3.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nos xogos e activ idades deportiv as.

3º-EFB6.3.2 - Distingue en xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

3º-EFB6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas activ idades no medio natural.

PERFIL COMPETENCIAL MATEMÁTICAS
CC

SOCIAIS E CÍVICAS

Estándares
3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

3º-EFB1.3.2 - Coñece e respecta a normas de educación v iaria en contornos habituais e non habituais.

3º-EFB1.3.3 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

3º-EFB1.3.4 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

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

3º-EFB2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

3º-EFB2.2.1 - Recoñece os dous tipos de respiración.

3º-EFB2.2.2 - Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en dif erentes posturas e posicións, durante un tempo determinado

3º-EFB2.2.3 - Coñece os músculos e articulacións principais que participan en mov ementos segmentarios básicos e no control postu ral.

3º-EFB2.2.4 - Colócase á esquerda-dereita de dif erentes obxectos, persoas e espazos en mov emento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona ante combinacións de estímulos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no es pazo.

3º-EFB3.1.1 - Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando a xustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

3º-EFB3.1.2 - Realiza a habilidade motriz básica do salto en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuid ade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros
espazotemporais.

3º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os

segmentos dominantes.

3º-EFB3.1.4 - Realiza as habilidades motrices de xiro en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros
espazotemporais.

3º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

3º-EFB3.1.6 - Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non habituais.

3º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente, en parellas ou en grupos.

3º-EFB4.1.2 - Realiza mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas.

3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía bá sica.

3º-EFB4.1.4 - Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros e compañeiras.

3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nas activ idades artísticas.

3º-EFB4.2.2 - Coñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas activ i dades artístico-expresivas.

3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, inf ormación para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.

3º-EFB5.1.3 - Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma.

3º-EFB5.2.1 - Mellora o seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

3º-EFB5.2.2 - Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e realizando activ idade f ísica.

3º-EFB5.2.3 - Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta a seguridade na práctica da activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

3º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en situacións motri ces habituais.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e activ idades f ísicas.

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as dif erenzas e características básicas dos xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais e activ idades na natureza.

3º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia.

3º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

3º-EFB6.3.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nos xogos e activ idades deportiv as.

3º-EFB6.3.2 - Distingue en xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

3º-EFB6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas activ idades no medio natural.

3º-EFB6.4.2 - Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e a f auna do lugar.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPREDEDOR
Estándares

3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

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

3º-EFB2.2.3 - Coñece os músculos e articulacións principais que participan en mov ementos segmentarios básicos e no control postural.

3º-EFB2.2.4 - Colócase á esquerda-dereita de dif erentes obxectos, persoas e espazos en mov emento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona ante combinacións de estímulos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no es pazo.

3º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía bá sica.

3º-EFB5.1.1 - Mellora das capacidades f ísicas.

3º-EFB5.1.3 - Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma.

3º-EFB5.2.3 - Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e activ idades f ísicas.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
Estándares

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.
3º-EFB3.1.1 - Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando a xustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

3º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente, en parellas ou en grupos.

3º-EFB4.1.2 - Realiza mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas.

3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía básica.

3º-EFB4.1.4 - Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros e compañeiras.
3º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia.

5. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR TRIMESTRES

1º trimestre
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

E TRANSVERSAIS
C
L

E
O
E

a,c,d,k,m

i

a,k,l,n

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Aceptación e respecto cara ás normas,
regras, estratexias e persoas que participan no
xogo. Elaboración e cumprimento dun código de
xogo limpo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e afrontar
as dif icultades propias da práctica da activ idade
f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a de
participante como de espectador ou espectadora,
ante as posibles situacións conf litiv as xurdidas,
participando en debates, e aceptando as opinións
dos e das demais.

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter inf ormación,
relacionada coa área.
EF-B1.5-Integración nas tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso de
aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar inf ormación e
compartila, utilizando f ontes de inf ormación
determinadas e f acendo uso das tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación como recurso de apoio
á área.

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando as
dif erenzas indiv iduais no niv el de habilidade. EFB1.7-Uso correcto de materiais e espazos na
práctica da Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal e
social responsable, respectándose a un mesmo e
aos outros e outras nas activ idades f ísicas e nos
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e
actuando con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo.

3º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma
guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe
corporal dos modelos publicitarios.

CSC
CAA
CSIEE

3º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e ás súas
compañeiras as características dun xogo practicado na
clase.
3º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
3º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a
inf ormación que se lle solicita.
3º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as
pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 3ºEFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións
dos e das demais.

3º-EFB1.3.1-Demostra certa autonomía resolv endo
problemas motores.
3º-EFB1.3.3-Participa na recollida e organización de
material utilizado nas clases.
3º-EFB1.3.4-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda e o resultado das competicións con
deportiv idade.
3º-EFB1.3.5-Incorpora nas súas rutinas o coidado e

CCL
CSC
CD

CSC
CAA
CSIEE

C
A

T

E

I

M

C

P

E
C

P

E

V

V

actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais
mostrando una actitude crítica cara ao modelo
estético-corporal socialmente v ixente.

hixiene do corpo.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia realidade
corporal e a dos e das demais.

3º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais e de niv eis de competencia motriz entre os
nenos e nenas da clase.

CSC
CAA

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e f uncionamento do
corpo para adaptar o mov emento ás circunstancias e
condicións de cada situación, sendo capaz de
representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3º-EFB2.2.1-Recoñece os dous tipos de respiración. 3ºEFB2.2.3-Coñece os músculos e articulacións principais
que participan en mov ementos segmentarios básicos e no
control postural.
3º-EFB2.2.4-Colócase á esquerda-dereita de dif erentes
obxectos, persoas e espazos en mov emento.
3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de estímulos
v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA
CSC
CSIEE

EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.
EF-B2.3-Autonomía
persoal:
expectativ as realistas deéxito.

b,k

autestima,

EF-B2.4-Descubrimento
dos
elementos
orgánicof uncionais relacionados co mov emento:
circulación, respiración, locomoción (principais
músculos e articulacións).
EF-B2.5-Control do ritmo respiratorio en
dif erentes activ idades. Toma de conciencia e
inicio do control dos dif erentes tipos de
respiración.
EF-B2.6-Equilibrio estático e dinámico sobre
superf icies estables e inestables e alturas
v ariables.
EF-B2.7-Organización espacial (organización
dos elementos no espazo, apreciación de
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión,
ritmo). Organización espazo-temporal
v elocidade, prev isión do mov emento).
EF-B2.8-Consolidación da lateralidade e a súa
proxección no espazo, con recoñecemento da
esquerda e dereita dos e das demais.

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Axuste e consolidación dos elementos
f undamentais na execución das habilidades
motrices básicas.
EF-B3.2-. Utilización ef icaz e económica das
habilidades motrices básicas en medios e
situacións estables e coñecidas
EF-B3.3-Inicio na adaptación das habilidades
básicas a situacións non habituais e contornos
descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos
mecanismos de decisión.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazotemporais, seleccionando e combinando as
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás
condicións establecidas de f orma ef icaz.

3º-EFB3.1.1-Realiza desprazamentos en dif erentes tipos
de contornos intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.2-Realiza a habilidade motriz básica do salto en
dif erentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en
dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos
axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 3ºEFB3.1.4-Realiza as habilidades motrices de xiro en
dif erentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.5-Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e
superf icies.
3º-EFB3.1.6-Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos
no medio natural ou en contornos non habituais.

CSC
CAA

EF-B3.4-Mellora das capacidades f ísicas básicas
de f orma global e orientada á execución das
habilidades motrices.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando a
existencia de dif erenzas no niv el de habilidade.

a,b,k

EF-B5.1-Consolidación de hábitos de hixiene
corporal e adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios da
activ idade f ísica na saúde integral da persoa. EFB5.3-Práctica segura da activ idade f ísica
recoñecendo a importancia do quecemento, a
dosif icación do esf orzo, a v olta á calma e a
relaxación.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio f ísico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre
a saúde e o benestar, manif estando unha actitude
responsable cara a un mesmo ou mesma.

3º-EFB5.1.2-Busca, de maneira guiada, inf ormación para
comprender a importancia duns hábitos de alimentación
correctos para a saúde.
3º-EFB5.1.3-Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde.
3º-EFB5.1.4-Adopta hábitos posturais axeitados. 3ºEFB5.1.5-Realiza os quecementos de f orma autónoma.

CSC
CAA
CSIEE

K

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica orientada á
saúde en f unción do desenv olv emento
psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas capacidades
f ísicas, regulando e dosificando a intensidade e
duración do esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

3º-EFB5.2.1-Mellora o seu niv el de partida das
capacidades f ísicas orientadas á saúde.
3º-EFB5.2.2-Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e

CAA
CSIEE
CSC

B5.3. Identif icar e interiorizar a importancia da
prev ención, a recuperación e as medidas de
seguridade na realización da práctica da activ idade
f ísica.

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da
activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

§

k

B5.5. Adopción das medidas básicas de
seguridade na execución das activ idades f ísicas
e no uso de materiais e espazos.
B5.6 Actitude f av orable cara á activ idade f ísica
con relación á saúde, manif estando
comportamentos responsables, respectuosos e
seguros cara a un mesmo e as demais persoas.

realizando activ idade f ísica.
3º-EFB5.2.3-Percibe dif erentes niv eis de intensidade e
esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

CAA
CSC

d,k,m,o

k,l,n,o

EF-B6.4-O xogo e o deporte como elementos da
realidade social. Coñecemento e práctica de
xogos tradicionais de Galicia.
EF-B6.5-Achegamento ao xogo doutras
comunidades e países dos seus compañeiros e
compañeiras da clase.

EF-B6.2-Coñecer a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas e deportiv as, en especial as de
Galicia.

EF-B6.8-Iniciación á orientación deportiv a
mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio,
parque).
EF-B6.9-Práctica e gozo de activ idades motrices
lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de
campo, de exploración, de av entura, marcha,
escalada...).
EF-B6.10-Coñecemento e coidado da contorno
natural.

EF-B6.4-Manif estar respecto cara ao contorno e o
medio natural nos xogos e activ idades ao aire libre,
identif icando e realizando accións concretas dirixidas
á súa preserv ación.

3º-EFB6.2.1-Recoñece as dif erenzas e características
básicas dos xogos populares, deportes colectiv os,
deportes indiv iduais e activ idades na natureza.
3º-EFB6.2.2-Recoñece xogos e deportes tradicionais de

CSC
CAA

Galicia.
3º-EFB6.2.3-Realiza distintos xogos e deportes
tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

3º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos
residuos que se xeran nas activ idades no medio natural.

CSC
CAA

2º trimestre
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

E TRANSVERSAIS

C
L

E
O
E

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Aceptación e respecto cara ás normas,
regras, estratexias e persoas que participan no
xogo. Elaboración e cumprimento dun código de
xogo limpo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e afrontar
as dif icultades propias da práctica da activ idade
f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en
debates, e aceptando as opinións dos e das
demais.

3º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e ás súas
compañeiras as características dun xogo practicado na clase.
3º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
3º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

CSC CAA
CSIEE

i

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter inf ormación,
relacionada coa área.
EF-B1.5-Integración nas tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso de
aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar inf ormación e
compartila, utilizando f ontes de inf ormación
determinadas e f acendo uso das
tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

3º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a
inf ormación que se lle solicita.

CCL CSC
CD

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando as
dif erenzas indiv iduais no niv el de habilidade. EFB1.7-Uso correcto de materiais e espazos na
práctica da Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao
actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable, respectándose
a un mesmo e aos outros e outras nas
activ idades f ísicas e nos xogos, aceptando
as normas e regras establecidas e actuando
con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo.

3º-EFB1.3.1-Demostra certa autonomía resolv endo problemas
motores.
3º-EFB1.3.3-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
3º-EFB1.3.4-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda
e o resultado das competicións con deportiv idade.
3º-EFB1.3.5-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do
corpo.

a,k,l,n

3º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.
3º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e
das demais.

CSC CAA
CSIEE

C
A

T

E

I

M

C

P

E P
C
V

E
V

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da propia
EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia
realidade corporal e a dos e das demais.
realidade corporal e a dos e das demais
mostrando una actitude crítica cara ao modelo
estético-corporal socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.
EF-B2.3-Autonomía
persoal:
autestima,
expectativ as realistas de éxito.

b,k

EF-B2.4-Descubrimento
dos
elementos
orgánicof uncionais relacionados co mov emento:
circulación, respiración, locomoción (principais
músculos e articulacións).
EF-B2.5-Control do ritmo respiratorio en
dif erentes activ idades. Toma de conciencia e
inicio do control dos dif erentes tipos de
respiración.
EF-B2.6-Equilibrio estático e dinámico sobre
superf icies estables e inestables e alturas
v ariables.
EF-B2.7-Organización espacial (organización
dos elementos no espazo, apreciación de
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión,
ritmo). Organización espazo-temporal
v elocidade, prev isión do mov emento).
EF-B2.8-Consolidación da lateralidade e a súa
proxección no espazo, con recoñecemento da
esquerda e dereita dos e das demais.

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Axuste e consolidación dos elementos
f undamentais na execución das habilidades
motrices básicas.
EF-B3.2-. Utilización ef icaz e económica das
habilidades motrices básicas en medios e
situacións estables e coñecidas
EF-B3.3-Inicio na adaptación das habilidades
básicas a situacións non habituais e contornos
descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos
mecanismos de decisión.

3º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

CSC CAA

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e
f uncionamento do corpo para adaptar o
mov emento ás circunstancias e condicións
de cada situación, sendo capaz de
representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3º-EFB2.2.2-Mantense en equilibrio sobre distintas bases de
sustentación en dif erentes posturas e posicións, durante un
tempo determinado
3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de estímulos
v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA CSC
CSIEE

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e
combinando as habilidades motrices
básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

3º-EFB3.1.1-Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de
contornos intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.

CSC CAA

EF-B3.4-Mellora das capacidades f ísicas básicas
de f orma global e orientada á execución das
habilidades motrices.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en

3º-EFB3.1.2-Realiza a habilidade motriz básica do salto en
dif erentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en
dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos
axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 3º-EFB3.1.4Realiza as habilidades motrices de xiro en dif erentes tipos de
contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade,
e intentando axustar a súa realización aos

activ idades f ísicas diversas aceptando a
existencia de dif erenzas no niv el de habilidade.

parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.5-Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e
superf icies.
3º-EFB3.1.6-Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no
medio natural ou en contornos non habituais.

b,d,j,k

EF-B4.7-Desenv olv emento das habilidades
motrices básicas, participando en activ idades
artístico-expresiv as.
EF-B4.8-Recoñecer e v alorar a posibilidade de
cambiar as montaxes ou coreograf ías de
activ idades artístico-expresiv as (espazos,
materiais, tempos...) para adaptalas ás
necesidades do grupo.

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

3º-EFB4.2.1-Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica
básica implicada nas activ idades artísticas.

EF-B5.1-Consolidación de hábitos de hixiene
corporal e adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios da
activ idade f ísica na saúde integral da persoa. EFB5.3-Práctica segura da activ idade f ísica
recoñecendo a importancia do quecemento, a
dosif icación do esf orzo, a v olta á calma e a
relaxación.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio
f ísico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar,
manif estando unha actitude responsable
cara a un mesmo ou mesma.

3º-EFB5.1.3-Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde.
3º-EFB5.1.4-Adopta hábitos posturais axeitados. 3º-EFB5.1.5-

K

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica orientada á
saúde en f unción do desenv olv emento
psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

3º-EFB5.2.3-Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo
na estrutura da clase de Educación f ísica.

CAA CSIEE
CSC

k

EF-B5.5-Adopción das medidas básicas de
seguridade na execución das activ idades f ísicas
e no uso de materiais e espazos
EF-B5.6-Actitude f av orable cara á activ idade
f ísica con relación á saúde, manifestando
comportamentos responsables, respectuosos e
seguros cara a un mesmo e as demais persoas.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación e
as medidas de seguridade na realización da
práctica da activ idade f ísica.

3º-EFB5.3.1-Ten en conta a seguridade na práctica da
activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

CAA CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento e aplicación das
estratexias básicas de xogo relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.
EF-B6.2-Respecto cara ás persoas que
participan no xogo e rexeitamento cara aos
comportamentos antisociais. EF-B6.3Comprensión, aceptación e cumprimento das
normas de xogo.

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos elementais
propios do xogo e de activ idades f ísicas,
con ou sen oposición, aplicando principios e
regras para resolv er as situacións motrices,
actuando de f orma indiv idual, coordinada e
cooperativ a e desempeñando as dif erentes
f uncións implícitas en xogos e activ idades

3º-EFB6.1.2-Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos
xogos e activ idades f ísicas.

CAA CSIEE
CSC

a,b,k

CMCCT
CSC CAA

3º-EFB4.2.2-Coñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CSC CAA
CSIEE

Realiza os quecementos de f orma autónoma.

k,l,n,o

EF-B6.8-Iniciación á orientación deportiv a
mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio,
parque).
EF-B6.9-Práctica e gozo de activ idades motrices
lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de
campo, de exploración, de av entura, marcha,
escalada...).
EF-B6.10-Coñecemento e coidado da contorno
natural.

EF-B6.4-Manif estar respecto cara ao
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á súa
preserv ación.

3º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos residuos
que se xeran nas activ idades no medio natural.
3º-EFB6.4.2-Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e
a f auna do lugar.

CSC CAA

3º trimestre
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

E TRANSVERSAIS

C
L

E
O
E

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Aceptación e respecto cara ás normas,
regras, estratexias e persoas que participan no
xogo. Elaboración e cumprimento dun código de
xogo limpo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e afrontar
as dif icultades propias da práctica da activ idade
f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en
debates, e aceptando as opinións dos e das
demais.

3º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e ás súas
compañeiras as características dun xogo practicado na clase.
3º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
3º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

CSC CAA
CSIEE

i

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter inf ormación,
relacionada coa área.
EF-B1.5-Integración nas tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso de
aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar inf ormación e
compartila, utilizando f ontes de inf ormación
determinadas e f acendo uso das
tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

3º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a
inf ormación que se lle solicita.

CCL CSC
CD

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando as
dif erenzas indiv iduais no niv el de habilidade. EFB1.7-Uso correcto de materiais e espazos na
práctica da Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao
actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable, respectándose
a un mesmo e aos outros e outras nas
activ idades f ísicas e nos xogos, aceptando
as normas e regras establecidas e actuando
con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo.

3º-EFB1.3.1-Demostra certa autonomía resolv endo problemas
motores.

a,k,l,n

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da propia
EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia
realidade corporal e a dos e das demais.
realidade corporal e a dos e das demais
mostrando una actitude crítica cara ao modelo
estético-corporal socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.
EF-B2.3-Autonomía
persoal:
autestima,
expectativ as realistas deéxito.

3º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.
3º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e
das demais.

CSC CAA
CSIEE

3º-EFB1.3.2-Coñece e respecta a normas de educación v iaria
en contornos habituais e non habituais.
3º-EFB1.3.3-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
3º-EFB1.3.4-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda
e o resultado das competicións con deportiv idade.
3º-EFB1.3.5-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do
corpo.

3º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

CSC CAA

C
A

T

E

I

M

C

P

E P
C
V

E
V

b,k

EF-B2.4-Descubrimento
dos
elementos
orgánicof uncionais relacionados co mov emento:
circulación, respiración, locomoción (principais
músculos e articulacións).
EF-B2.5-Control do ritmo respiratorio en
dif erentes activ idades. Toma de conciencia e
inicio do control dos dif erentes tipos de
respiración.
EF-B2.6-Equilibrio estático e dinámico sobre
superf icies estables e inestables e alturas
v ariables.
EF-B2.7-Organización espacial (organización
dos elementos no espazo, apreciación de
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión,
ritmo). Organización espazo-temporal
v elocidade, prev isión do mov emento).
EF-B2.8-Consolidación da lateralidade e a súa
proxección no espazo, con recoñecemento da
esquerda e dereita dos e das demais.

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e
f uncionamento do corpo para adaptar o
mov emento ás circunstancias e condicións
de cada situación, sendo capaz de
representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de estímulos
v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA CSC
CSIEE

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Axuste e consolidación dos elementos
f undamentais na execución das habilidades
motrices básicas.
EF-B3.2-. Utilización ef icaz e económica das
habilidades motrices básicas en medios e
situacións estables e coñecidas
EF-B3.3-Inicio na adaptación das habilidades
básicas a situacións non habituais e contornos
descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos
mecanismos de decisión.
EF-B3.4-Mellora das capacidades f ísicas básicas
de f orma global e orientada á execución das
habilidades motrices.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando a
existencia de dif erenzas no niv el de habilidade.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e
combinando as habilidades motrices
básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

3º-EFB3.1.1-Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de
contornos intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en
dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos
axeitados e utilizando os segmentos dominantes.
3º-EFB3.1.6-Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no

CSC CAA

EF-B4.1-O corpo e o mov emento como
instrumentos de expresión e comunicación. EFB4.2-Coñecemento e práctica de div ersas
manif estacións expresiv as adaptadas ao ámbito
escolar: mimo, dramatización, baile, expresión
corporal.

EF-B4.1-Utilizar os recursos expresiv os do
corpo e o mov emento, de f orma estética e
creativ a, comunicando sensacións,
emocións e ideas.

b,d,j,k,m,o

EF-B4.3-Adecuación do mov emento a estruturas
espazo-temporais e execución de bailes e
coreograf ías simples utilizando como base o
f olclore galego e outros bailes do mundo. EFB4.4-Expresión de emocións e sentimentos a
trav és do corpo, o xesto e o mov emento. EF B4.5-Desinhibición e espontaneidade na práctica
de danzas ou bailes, con independencia do niv el
de habilidade mostrado.
EF-B4.6-Recreación de personaxes reais e
f icticios e os seus contextos dramáticos.

medio natural ou en contornos non habituais.

3º-EFB4.1.1-Representa personaxes, situacións, sentimentos,
utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente,
en parellas ou en grupos.
3º-EFB4.1.2-Realiza mov ementos a partir de estímulos
rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas. 3ºEFB4.1.3-Coñece e practica bailes e danzas sinxelas
representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo
unha coreograf ía básica.
3º-EFB4.1.4-Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en
interacción cos compañeiros e compañeiras.

CCEC CSC
CAA

b,d,j,k

EF-B4.7-Desenv olv emento das habilidades
motrices básicas, participando en activ idades
artístico-expresiv as.
EF-B4.8-Recoñecer e v alorar a posibilidade de
cambiar as montaxes ou coreograf ías de
activ idades artístico-expresiv as (espazos,
materiais, tempos...) para adaptalas ás
necesidades do grupo.

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

3º-EFB4.2.2-Coñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CMCCT
CSC CAA

a,b,k

EF-B5.1-Consolidación de hábitos de hixiene
corporal e adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios da
activ idade f ísica na saúde integral da persoa. EFB5.3-Práctica segura da activ idade f ísica
recoñecendo a importancia do quecemento, a
dosif icación do esf orzo, a v olta á calma e a
relaxación.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio
f ísico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar,
manif estando unha actitude responsable
cara a un mesmo ou mesma.

3º-EFB5.1.1-Mellora das capacidades f ísicas.

CSC CAA
CSIEE

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica orientada á
saúde en f unción do desenv olv emento
psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

3º-EFB5.2.1-Mellora o seu niv el de partida das capacidades

k

EF-B5.5-Adopción das medidas básicas de
seguridade na execución das activ idades f ísicas
e no uso de materiais e espazos
EF-B5.6-Actitude f av orable cara á activ idade
f ísica con relación á saúde, manifestando
comportamentos responsables, respectuosos e
seguros cara a un mesmo e as demais persoas.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación e
as medidas de seguridade na realización da
práctica da activ idade f ísica.

3º-EFB5.3.1-Ten en conta a seguridade na práctica da
activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

CAA CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento e aplicación das
estratexias básicas de xogo relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos elementais
propios do xogo e de activ idades f ísicas,
con ou sen oposición, aplicando principios e
regras para resolv er as situacións motrices,
actuando de f orma indiv idual, coordinada e
cooperativ a e desempeñando as dif erentes
f uncións implícitas en xogos e activ idades

3º-EFB6.1.1-Iníciase no uso dos recursos adecuados para
resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en
situacións motrices habituais.
3º-EFB6.1.2-Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos
xogos e activ idades f ísicas.

CAA CSIEE
CSC

EF-B6.2-Coñecer a div ersidade de
activ idades f ísicas, lúdicas e deportiv as, en
especial as de Galicia.

3º-EFB6.2.1-Recoñece as dif erenzas e características básicas CSC CAA
dos xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais
e activ idades na natureza.
3º-EFB6.2.2-Recoñece xogos e deportes tradicionais de
Galicia.
3º-EFB6.2.3-Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de
Galicia seguindo as regras básicas.

K

EF-B6.2-Respecto cara ás persoas que
participan no xogo e rexeitamento cara aos
comportamentos antisociais. EF-B6.3Comprensión, aceptación e cumprimento das
normas de xogo.

d,k,m,o

EF-B6.4-O xogo e o deporte como elementos da
realidade social. Coñecemento e práctica de
xogos tradicionais de Galicia.
EF-B6.5-Achegamento ao xogo doutras
comunidades e países dos seus compañeiros e
compañeiras da clase.

3º-EFB5.1.3-Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde.
3º-EFB5.1.4-Adopta hábitos posturais axeitados. 3º-EFB5.1.5Realiza os quecementos de f orma autónoma.

f ísicas orientadas ásaúde.
3º-EFB5.2.2-Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e
realizando activ idade f ísica.
3º-EFB5.2.3-Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo
na estrutura da clase de Educación f ísica

CAA CSIEE
CSC

k,l,m,n

EF-B6.6-Aplicación das habilidades básicas en
situacións de xogo
EF-B6.7-Participación en xogos de dif erente
tipoloxía e iniciación á práctica de activ idades
deportiv as a trav és de xogos predeportiv os e o
deporte adaptado.

k,l,n,o

EF-B6.8-Iniciación á orientación deportiv a
mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio,
parque).
EF-B6.9-Práctica e gozo de activ idades motrices
lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de
campo, de exploración, de av entura, marcha,
escalada...).
EF-B6.10-Coñecemento e coidado da contorno
natural.

EF-B6.3-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades f ísico-deportivas.

3º-EFB6.3.1-Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica
básica implicada nos xogos e activ idades deportiv as. 3ºEFB6.3.2-Distingue en xogos e deportes indiv iduais e
colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

CSC CAA

EF-B6.4-Manif estar respecto cara ao
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á súa
preserv ación.

3º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos residuos
que se xeran nas activ idades no medio natural.
3º-EFB6.4.2-Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e
a f auna do lugar.

CSC CAA

6. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES

T1
Criterio de
avaliación

Estándares

EF-B1.1

3º-EFB1.1.1 - Investiga,
reflexiona e debate de
forma guiada sobre
distintos aspectos da moda
e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.

EF-B1.1

3º-EFB1.1.2 - Explica aos
seus compañeiros e ás
súas compañeiras as
características dun xogo
practicado na clase.

Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T2

T3

% de peso % de peso % de peso

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

Ás veces

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.
2.08 %

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

Sempre, pero non sempre con éxito

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio. Posta
en común.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.

C.C.

CSC
CAA
CSIEE
CD

CCL
CAA
CSC
CSIEE

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.2

EF-B1.2

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa
disposición para solucionar
os conflitos de xeito
razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as
condutas inapropiadas que
se producen na práctica
deportiva.

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

3º-EFB1.2.2 - Presenta os
seus traballos atendendo
as pautas proporcionadas,
con orde, estrutura e
limpeza.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

X

Soamente coa axuda do mestre

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Cuestionario
aberto.

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Faino coa axuda do mestre

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

CD CAA
CSIEE

CCL CD
CAA,

EF-B1.2

EF-B1.3

EF-B1.3

3º-EFB1.2.3 - Expón as
súas ideas expresándose
de forma correcta en
diferentes situacións e
respecta as opinións dos e
das demais.

3º-EFB1.3.1 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

3º-EFB1.3.2 - Coñece e
respecta a normas de
educación viaria en
contornos habituais e non
habituais.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.
Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

2.08 %

CSIEE
CAA
CCEC
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Coñece algunha pero non as
respecta sen apoio

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
Resolución de exercicios e problemas.
Producións motrices.

CCL
CSC CD

2.08 %
2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos. Rúbrica.

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

EF-B1.3

3º-EFB1.3.3 - Participa na
recollida e organización de
material utilizado nas
clases.

3º-EFB1.3.4 - Acepta
formar parte do grupo que
lle corresponda e o
resultado das competicións
con deportividade.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

EF-B1.3

3º-EFB1.3.5 - Incorpora

Trae a indumentaria correcta e o

nas súas rutinas o coidado
e hixiene do corpo.

material de ase, pero raras veces o
utiliza

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

2.08 %

PROCEDEMENTOS: Observación

CSC

sistemática.

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

EF-B2.1

EF-B2.2

3º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais e de niveis de
competencia motriz entre
os nenos e nenas da
clase.

3º-EFB2.2.1 - Recoñece os
dous tipos de respiración.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

CSC
CAA

Producións motrices

EF-B2.2

EF-B2.2

3º-EFB2.2.2 - Mantense en
equilibrio sobre distintas
bases de sustentación en
diferentes posturas e
posicións, durante un
tempo determinado

Soamente coa axuda do mestre

3º-EFB2.2.3 - Coñece os
músculos e articulacións
principais que participan

Coñece algún e sabe como
participa algún deles

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.33%

X
3.85%

2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC
CAA

CAA
CSC
CSIEE

en movementos
segmentarios básicos e no
control postural.

EF-B2.2

EF-B2.2

EF-B3.1

3º-EFB2.2.4 - Colócase á
esquerda-dereita de
diferentes obxectos,
persoas e espazos en
movemento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona
ante combinacións de
estímulos visuais, auditivos
e táctiles, dando respostas
motrices axeitadas no
tempo e no espazo.
3º-EFB3.1.1 - Realiza
desprazamentos en
diferentes tipos de
contornos intentando non
perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando
axustar a súa realización
aos parámetros
espazotemporais.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
3.85%

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

Desprázase, pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %

3.85%

X

3.33%

X

2.56%

3.33%

X
2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.

CAA
CSC
CSIEE

CAA
CSC
CSIEE

CSC
CCEC
CAA

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

3º-EFB3.1.2 - Realiza a
habilidade motriz básica do
salto en diferentes tipos de
contornos intentando non
perder o equilibrio e a
continuidade, e intentando
axustar a súa realización
aos parámetros
espazotemporais.
3º-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.
3º-EFB3.1.4 - Realiza as
habilidades motrices de
xiro en diferentes tipos de
contornos intentando non
perder o equilibrio e a
continuidade, e intentando
axustar a súa realización
aos parámetros
espazotemporais.
3º-EFB3.1.5 - Mantén o
equilibrio en diferentes
posicións e superficies.

Salta á comba pero mantén o ritmo
só dous saltos

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.33%

X

2.08 %
3.33%

Impúlsase pero non chega a dar a
voltereta sen axuda

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces
2.56%

2.08 %
3.33%

X
2.08 %
3.33%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices Rúbrica.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CCEE
CAA

CSC
CCEE
CAA

CSC
CCEE
CAA

CSC
CAA
CSIEE

EF-B3.1

EF-B4.1

EF-B4.1

EF-B4.1

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

3º-EFB4.1.1 - Representa
personaxes, situacións,
sentimentos, utilizando os
recursos expresivos do
corpo, individualmente, en
parellas ou en grupos.

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

3º-EFB4.1.3 - Coñece e
practica bailes e danzas
sinxelas representativas da

cultura galega e doutras
culturas, seguindo unha
coreografía básica.

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

X
Ás veces

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos.

2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC
CAA

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CAA
CSC

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

EF-B4.1

EF-B4.2

EF-B4.2

3º-EFB4.1.4 - Leva a cabo
manifestacións artísticas
sinxelas en interacción cos
compañeiros e
compañeiras.

3º-EFB4.2.1 - Comeza a
recoñecer algunha
capacidade física básica
implicada nas actividades
artísticas.
3º-EFB4.2.2 - Coñece a
importancia do
desenvolvement o das
capacidades físicas para a
mellora das habilidades
motrices implicadas nas
actividades

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Xogos
de simulación e dramáticos.

X
Ás veces

2.08 %
3.33%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.

CCEC
CSC
CAA

CMCCT
CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
X

Ás veces pero non valora moito a
importancia

sistemática.

X
2.08 %

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

CMCCT
CSC
CAA

artísticoexpresivas.

EF-B5.1

3º-EFB5.1.1 - Mellora das
capacidades físicas.

X

Non se esforza case nada por
melloralas

2.08 %
2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Probas específicas.

CSIEE
CAA

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Proba de capacidade
motriz. Rúbrica.

EF-B5.1

3º-EFB5.1.2 - Busca, de
maneira guiada,
información para
comprender a importancia
duns hábitos de
alimentación correctos
para a saúde.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
Ás veces

2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CSIE
CAA
CMCCT

EF-B5.1

EF-B5.1

EF-B5.1

EF-B5.2

EF-B5.2

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

3º-EFB5.1.4 - Adopta
hábitos posturais
axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os
quecementos de forma
autónoma.

3º-EFB5.2.1 - Mellora o
seu nivel de partida das
capacidades físicas
orientadas á saúde.

3º-EFB5.2.2 - Identifica a
frecuencia cardíaca en
repouso e realizando
actividade física.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Fai exercicio físico algún recreo

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

Ás veces

2.08 %

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Probas específicas.

X
Non mellora case nada

2.08 %
2.56%

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz. Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA
CSIEE

CSC
CAA
CCL
CSIEE
CMCCT

CSC
CAA
CSIEE

CAA
CSC

CAA
CMCCT
CSC

EF-B5.2

3º-EFB5.2.3 - Percibe
diferentes niveis de
intensidade e esforzo na
estrutura da clase de

X

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Producións motrices.

Educación física.

EF-B5.3

EF-B6.1

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta
a seguridade na práctica
da
actividade
física,
realizando un quecement o
guiado.
3º-EFB6.1.1 - Iníciase no
uso dos recursos
adecuados para resolver
situacións básicas de
táctica individual e

X

X

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

2.08 %

EF-B6.1

EF-B6.2

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as
diferenzas e
características básicas dos
xogos populares, deportes
colectivos, deportes
individuais e actividades
na natureza.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.56%

CAA
CSC

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.

colectiva en situacións
motrices habituais.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as
habilidades motrices
básicas en distintos xogos
e actividades físicas.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CAA
CSIEE
CSC

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Producións motrices.

X

Utiliza táctica individual pero sen
éxito a táctica colectiva

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

X

X

3.85%

2.56%

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.08 %
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro

CAA
CSIEE
CSC

CCEE
CAA
CSC

anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

EF-B6.2

EF-B6.2

3º-EFB6.2.2 - Recoñece
xogos e deportes
tradicionais de Galicia.

3º-EFB6.2.3 - Realiza
distintos xogos e deportes
tradicionais de Galicia

Recoñece algún, pero case non os
practica

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %

3.85%

2.56%

X

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

2.56%

seguindo as regras
básicas.

EF-B6.3

EF-B6.3

3º-EFB6.3.1 - Comeza a
recoñecer algunha
capacidade física básica
implicada nos xogos e
actividades deportivas.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CCEC
CAA
CSC

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica
PROCEDEMENTOS: Observación

X
Ás veces

3º-EFB6.3.2 - Distingue en
xogos e deportes individuais
e colectivos estratexias de
Ás veces
cooperación e de oposición.

2.08 %
2.56%

sistemática.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
2.56%

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CSC
CAA

EF-B6.4

EF-B6.4

3º-EFB6.4.1 - Faise
responsable da eliminación
dos residuos que se xeran
nas actividades no medio
natural.
3º-EFB6.4.2 - Utiliza os
espazos naturais,
respectando a flora e a
fauna do lugar.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.

CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
X

sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

7. UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN

Nº SESIONES/CURSO
TRIMESTRES

DÍAS

MARTESVENRES

TRIMESTRE

CURSO
3º

UD1
9
SES

UD

1º T
2º T
27
21
UD2 UD3 UD4 UD5
9
SES

9
SES

9
SES

12
SES

CONTIDOS
AVALIACIÓN INICIAL

1º

2º

3º

1

O reencontro

2

O meu corpo

3

O meu corpo móvese

4

Iniciación deportiva

5

Deportes

6

Xogos alternativos

7

Xogos cooperativos

8

Xogos tradicionais

UD6
9
SES

3º T
TOTAL
22
UD7 UD8
70
8
SES

5
SES

8. ENSINANZAS TRANSVERSAIS
Esta programación incorporará o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén
pola LOMCE, no proceso de aprendizaxe. Como é de agardar, a comprensión lectora,
a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse
intensamente ó longo de todo o proceso, pero tamén terán cabida nas sesións de EF a
promoción da igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva
entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a

prevención

e

resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de
violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento
sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de
risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento
do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico.
A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o
seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino debe abordarse desde
todas as áreas de coñecemento, tanto no ámbito formal como no non formal e o
informal.
Están incluídos no cadro de relación dos aspectos curriculares por trimestres Lenda
transversais:
CL- COMPRENSIÓN LECTORA
Lecturas relacionadas coa EF
EOE- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA
Comunicación e expresión das súas vivencias, explicación de xogos coñecidos
por eles.
CA- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Grabación de sesións e visión
TIC- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
Seguir el deporte y la práctica de actividades en los medios.
EMP- EMPRENDEMENTO
Animación a realizar deporte en el tiempo de ocio.
EC- EDUCACIÓN CÍVICA

Traballarase en calquera bloque de contido onde se leve a cabo a formación de
grupos ou equipos, a exposición de traballos, pero tamén respectando o traballo
e xogos dos compañeiros individualmente.
PV- PREVENCIÓN DA VIOLENCIA
Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen

participación,

baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos
alumnos e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por
idade, raza, sexo, relixión ou niveles de habilidade.
Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os
estereotipos sexistas.
Desenvolver a autonomía persoal e tamén as posibilidades de tomar iniciativas
e establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de grupo.
Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o
rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas
EV- EDUCACIÓN E SEGURIDADE VIARIA
Axudaranos á convivencia cos demais e ao respeto polos valores máis
importantes da nosa sociedade.

9. AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días de clase realizaranse diversos exercicios e actividades física para
comprobar o nivel físico do alumnado (carreira, salto, elasticidade...).
Levarán unha ficha médica para cubrir nas súas casas co obxecto de ter coñecemento
de calquera tipo de deficiencia ou problema que poida xurdir ao longo das sesións e
saber tamén se se necesita algún tipo de adaptación.
Tamén levarán unha ficha de actitude ante a actividade física para poder coñecer un
pouco a que dedican o seu tempo de ocio e cales son os seus gustos.

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das
competencias clave e os obxectivos fixados.
No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para
o desenvolvemento do currículo.
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e
aos pais das cualificacións obtidas. A asignatura dividirase en temas ou unidades
didácticas, proxectos ou tarefas que se repartirán ao longo das tresavaliacións.
Os procedementos empregados servirán para obter información cualitativa (subxectiva)
do progreso do alumno nesta área e nas competencias clave.
A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando
o

seu

propio

progreso..Para

cualificar,

atendendo

aos

criterios

establecidos,

empregaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:
ESCALAS DE VALORACIÓN: Cada unha delas posúe unha numeración de 1 ao 10, en
función do grao de consecución do ítem formulado, relacionados cos contidos a
traballar.Estas escalas serán específicas para cada unidade didáctica por valorar os
contidos traballados nas sesións realizadas.
ESCALA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL: Esta escala incluirase en todas as sesións
e teranse en conta as seguintes observacións, por considerar que deben cumprirse
durante todo o curso
REXISTRO ANECDÓTICO
Utilizarase como instrumento de avaliación no que se rexistrarán as incidencias
observadas, os aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc, que
creamos significativos á hora de avaliar.
Respecto aos momentos da avaliación:
AVALIACIÓN INICIAL
§ Ao inicio de cada unidade didáctica.
§ Coñecer o nivel dos alumnos respecto aos contidos que se van desenvolver.
§ Rexistros por medio dunha escala devaloración.

AVALIACIÓN CONTINUA/FORMATIVA
§ Ao longo da unidade didáctica.
§ Saber cómo marcha e que aspectos se poden ir cambiando.
§ É formativa porque os resultados serven para realizar os axustes e correccións
necesarias.
§ A través fundamentalmente de técnicas de observación.
AVALIACIÓN SUMATIVA/FINAL
§ Ao final da unidade didáctica.
§ Comprobar o grao de aprendizaxe dos contidos por parte do alumnado.

§ Rexistro por medio dunha escala de valoración.
Os resultados da avaliación expresaranse como insuficiente(IN), suficiente(SU), ben
(BE), notable (NT) e sobresaínte (SB).
ÍTEMS
1- 4

5

6

7- 8

9 -10

Insuficiente

Suficiente

Ben

Notable

Sobresaliente

Os criterios de avaliación que se seguirán son:
Actitude do alumno

50%

Ámbito cognitivo

20%

Competencia motriz

30%

11. METODOLOXÍA
Tendo en conta o contexto no que se encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o
que vamos a impartir a nosa labor docente, obxectivos que queremos conseguir,
contidos a tratar, material do que dispoñemos, instalacións, número de alumnos e
alumnas,etc. Seguiremos unha serie de pautas metodolóxicas que deben impregnar en
todo momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a necesidade de partir
do nivel de desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a nosa programación, a
importancia da interdisciplinariedade, da intradisciplinariedade, da educación en valores
á hora de abordar contidos, etc.Todo isto baixo un enfoque globalizador e buscando
unha aprendizaxe significativa.
Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión, se ben se recorrerá
igualmente a diversos estilos de ensino. A súa utilización é recomendable en Educación
Primaria, e máis ainda no 1º curso, debido a moitas das súas características: divertido,
educativo, evasivo, motivante, libre, gratuito, ficticio, incerto, convencional,creati vo,
coeducativo, espontáneo, significativo, integral…

Os nenos e nenas de 1º curso de Educación Primaria comezan pronto a explorar o seu
mundo próximo e en canto teñen a autonomía funcional suficiente, ábrense camino á
exploración e coñecemento do mundo exterior que o rodea. Por esta razón son
recomendables os estilos de ensino que plantexen situación de ensino que obrigan aos
nenos/as a buscar solución, a resolver problemas motrices a través da indagación e
investigación. Na nosa programación utilizaremos ensinanzas que faciliten a
participación do alumnado, que respeten a individualización da ensinanza,e sobre todo
que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa. Así empregaremos en moitos
casos estilos de ensino mediante a búsqueda (descubrimento guiado e resolución de
problemas), aínda que tamén faremos uso nalgunha ocasión concreta de estilos máis
directivistas como o mando directo ou a asignación de tarefas.

§

MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. Utilizarase o mando directo
sobre todo en actividades que poden ser perigosas pola súa natureza. Onde
nos interese manter un certo control sobre o alumnado.

§

ASIGNACIÓN DE TAREFAS: Facilítanse as tarefas e non se obriga ao
alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o alumno/a é independiente
á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou tempo aadicar.

§

DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a
descubra. O profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a
solución. O mestre/a dará pistas, e pasará á seguinte cando a resposta anterior
sexa correcta. Se hai varias respostas posibles, darase un indicio para que o
alumnado se decida por unha.

§

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias
solucións.Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao
de liberdade e participación individual é case completo. O alumno/a motívase
polo descubrimento de novedosas solucións.

Algúns principios básicos que se terán en conta ao longo das sesión son os seguintes:
§

REFORZO POSITIVO: É importante que os alumnos/as

estean

motivados.

Debe crearse un ambiente de confianza no que os alumnos/as se sintan
seguros/as.
§

PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do
doado ao difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente.

§

INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que
os exercicios sexan asimilados axeitadamente.

§

TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse
no patrón doutros movementos aprendidos anteriormente.

§

INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e
necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa.

§

INDIVIDUALIZACIÓN:

Hai que respectar as características morfolóxicas,

fisiolóxicas e funcionais. Cada un é como é.
§

PARTICIPACIÓN:
activamente.

Non haberá aprendizaxe

se o neno/a non participa

Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:
§

Levar sempre a clase preparada para evitar rutina e improvisación.

§

Daranse explicacións breves, claras e concretas.

§

Crearase un clima de atención.

§

Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios ben polo profesor ou
por calquera alumno que sepamos que pode facer de modelo.

§

Utilizarase un vocabulario axeitado segundo o nivel dos alumnos/as.

§

Durante as explicacións e demostracións, colocarase en lugares visibles para
que os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade.

A. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS
A disposición e organización permitirá desprazarse polos distintos espazos e os
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de xeito autónomo e para
que o poidan recoller unha vez rematado as sesións.
O alumnado organizarase no espacio dependendo do tipo de tarefas e actividades a
realizar. As formas de agrupamento serán variadas en función das necesidades
contextuais podendo ser individuais, parellas, trios, pequenos grupos, gran grupo...
segundo diferentes criterios como o azar, a estatura e a organización da clase tamén
será variada segundo o momento e a tarefa da sesión (frontal, en circunferencia...). A
posición do mestre vai depender de onde deba centrar atención ou a función a
desempeñar en cada situación,atopándose nunha posición interna(como xogador,
árbrito), externa(observador) ou focal(en axudas individuais).

As actividades tipo propostas ao longo dos sesións serán variadas, atopándonos
diferentes tipos: as de diagnóstico e avaliación (para valorar o nivel inicial do alumnado
e o proceso levado a cabo), as de desenvolvemento e aprendizaxe (para que o
alumnado alcance os obxectivos propostos) e as de reforzo ou ampliación (para aqueles
alumnos con NEAE ou avantaxados).
Outro aspecto importante é o desenvolvemento das sesións.
As sesións que compoñen cada unidade didáctica dividiranse en cinco partes:
Fase de información: breve explicación sobre o que se traballará na sesión,
estrutura da clase, organización do material, contidos a traballar...É unha fase
principalmente cognitiva. Terá unha duración aproximada de 5´.
Fase de animación: xogos e actividades nos que se realizan movementos globais
para a acitivación psicomotriz, cognitiva e afectiva. Preténdese evitar lesións por
frío e motivar aos alumnos para realizar eficazmente a sesión. Durará entre 6 a
8´.
Fase principal: xogos e tarefas que desenvolven os contidos e se dirixen á
consecución dos obxectivos da unidade .É a parte máis importante da sesión e
durará uns 30´.
Fase de volta á calma: realizaranse actividades de baixa intensidade como xogos
sensoriais, de relaxación... que permitan aos alumnos recuperarse dos esforzos
da fase anterior e evitar que cheguen cun estado emocional de alteración á clase
seguinte. Durará uns 5´.
Fase de análise dos resultados: reflexionaremos xunto cos nosos alumnos/as sobre
aspectos da sesión referentes a como saíu, que lles gustou e que non, que lles
resultou máis difícil, grao de participación, problemas xursidos...Terá unha
duración duns 5´.
Ao longo das diferentes sesións, estas partes poden sufrir algunha modificación.
NORMAS XERAIS EN TODAS AS SESIÓNS
Ao chegar ao ximnasio sentaranse nunha zona determinada para comezar a sesión,
na cal se sentarán tamén ao rematar cada xogo ou actividade.
Empregar roupa e calzado axeitado para a prática de actividade física.
Irán ao baño ao rematar a sesión ou cando teñan permiso do profesor.
Tanto para ir ao ximnasio como de volta á clase deberán ir sen alborotar.

B. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS
A información referente a contextualización do centro educativo aparece reflexada no
Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do centro e o ámbito
no que se encontra.
INSTALACIÓNS E RECURSOS
Para as sesións de EF disponse dun pavillón polideportivo, con campos marcados de
fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón hai espaldeiras, porterías
e canastas de baloncesto. Dispón de almacén para gardar o material de Educación
Física pero non está en condicións, o que dificulta a nosa labor docente, xa que o
teremos que levar desde o despacho de dirección, lugar onde se atopa gardado todo o
material. Esta dificultade ven dada pola distancia que hai, sobre todo para os días de
chuvia. Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo,
idóneo para as actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso, aínda que as
condicións non son óptimas.
Dispoñemos de pequeno material en bastante bo estado como aros, pelotas de diversos
cores e tamaños, cordas, balóns diversos, conos , discos voadores, picas, bancos
suecos, minitramp, colchonetas, raquetas, vaias de salto, paracaidas, radiocasete e
música variada para as unidades adicadas aos bailes e danzas sticks de hockei, etc. .
Dispoñemos dunha biblioteca e unha aula compartida para música e psicomotricidade
para levar aos alumnos/as nalgunhas unidades didácticas.
Desde a consellería cómpre aportación de gran material: colchón quitamedos, bloques
de espuma de diferentes formas e tamaños, etc..., material necesario para o
desenvolvemento das sesións e que é inviable poder mercar desde o centro dado o seu
elevado custo e o mínimo orzamento dispoñible para o centro.
12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Atenderase á diversidade dos alumnos/as segundo as circunstancias, pero
comezaremos coa atención a esta diversidade no desenvolvemento diario das sesións
cun axuste continuo das estratexias de ensinanza e aprendizaxe, con diversas axudas
pedagóxicas que permitan aos alumnos/as seguir o proceso en función das súas
motivacións, intereses e capacidades.

Concretaranse en medidas tales como adaptación de obxectivos en función das
distintas etapas evolutivas e aprendizaxes previos; priorización de contidos atendendo
a determinadas capacidades segundo o momento concreto no que se atopen os
alumnos/as, seleccionando os contidos de cada bloque que se consideren máis
adecuados ao momento e, en función destas decisións adaptar e concretar os criterios
de avaliación.
Esta programación vai dirixida ao primeiro curso e según a orde do 6 de outubro de
1995 non é necesario facer ninguhna adaptación nas nosas sesións á hora da
realización das actividades. Os alumnos non sofren ningún transtorno que lles impida
realizar a práctica de actividade física, únicamente hai que estar máis pendente e
axudar a aqueles alumnos que teñen máis dificultade na realización das tareas
propostas.
A programación sufrirá modificacións precisas que garantan, na medida do posible, a
continuidade na aprendizaxe paralelo ao resto do grupo, xa que creemos que o
alumno/a pode realizar, con adaptacións, máis ou menos importantes, as actividades
propostas.
O deseño da programación realizarase en función de súa discapacidade e modificando
cuestións como:
q

Facilitará o acceso do alumno/a ao traballo cotiá.

q

Buscará o modo de comunicación máis claro para o alumno.

q

Procurará cando se precise a axuda dun compañeiro/a para delimitar, o espazo de
movemento do alumno.

q

Adaptar os materiais a utilizar nas clases, para que o alumno/a poida desenvolver
con normalidade a programación. Eliminaranse as actividades complexas en canto
a obstáculos de diferentes alturas, espazos …

q

Repetir as explicacións das posibles dúbidas que xurdan nas sesións para a mellorar
a comprensión naqueles alumnos/as con deficiencias.

q

Elaborar sesións adaptadas ao alumnado en colaboración co persoal especializado
(Coordinar con el equipo de orientación).

q

Atención aos alumnos/as con necesidades educativas temporais.

Intentarase por todos os medios a integración de todo o alumnado, que non se separe
do grupo e dos obxectivos, aportándolle os beneficios que esta materia lle pode dar.
A modo de exemplo:
PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
q

Temperatura ambiental: evitaremos a temperatura ambiental
elevada e o uso de roupa de abrigo excesivo.

q Humidade ambiental: A sequidade do ambiente incrementa la

xerosis e o prurito na dermatite atópica.
q

Exposición solar: deberá evitarse sempre a queimadura solar.

q

Roupa: Evitar o contacto directo da pel coa lá, plásticos,
gomas, etc. Recoméndase o uso de roupa de algodón.

q

Alimentos: non é necesario efectuar restricións dietéticas, só
evitar algúns produtos ácidos, excitantes ou con alto contido
histamínico.

q

Vacinas: deberá ter o seu calendario de vacinas sempre ao
día.

q

Enfermidades asociadas: non se aprecian.

q

Hixiene escolar: deberá traer sempre consigo unha muda de
roupa das características antes mencionadas.

q

Emolientes: non se pon (en hora escolar) ningún tipo de
crema emoliente “hidratante”; na súa casa ponse cando a
alerxia está no seu estado máis óptimo.

q

Rascamento: o rascamento e o frotamento son factores
decisivos no mantemento das lesións, por iso a necesidade
de evitalos.

PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
Se hai problemas de movemento en xeral, pode sentir
complexos debido a súa tipoloxía.
Realizará o seguinte:
q

Reforzos verbais, co fin de que participen nas
actividades.

q

Traballo de respecto cara as diferenzas individuais, a
aceptación dun mesmo e dos demais.

q

Coordinación co titor e que este se entreviste cos pais
sobre hábitos de alimentación e actividades, importancia
de ser estudado por un especialista e recomendación de
actividades físicas extraescolares.

q

Non realizar esforzos violentos e tampouco carreiras
continuas, saltos ou exercicios con aparatos
ximnásticos.

q

PATOLOXÍAS

Valorar o seu esforzo e participación.

PAUTAS XERAIS DE ACTUACIÓN
Evitar en todo momento o seguinte:
q

Ambientes fríos, secos, contaminados, con fume.

q

Contacto cunha persoa infectada con bronquite.

q

Calquera tipo de infección respiratoria, pitos ou tose.

q

Actividade intensa ou de moita duración.
Realizarase o seguinte:

q

Tomar a medicación antes da actividade (se procede) q
Realizar un calentamento prolongado e progresivo.

q

Realizar o exercicio a intervalos (intensidade moderada)

q

Respirar despacio, polo nariz, para reducir a
hiperventilación.

q

Realizar exercicios que dilaten, mobilicen o tórax.

13. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA
En canto ó uso de tecnoloxias da información e a comunicación (TIC),o ensino debe
adaptarse aos novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen.
Fomentaremos o uso da pizarra dixital coa que contamos na biblioteca para buscar
información sobre o tratado nalgunhas unidades didácticas.
14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR
Dentro das actividades propostas polo Plan lector de centro para acadar os obxectivos
propostos, nas clases de Eduación Física centrarémonos en :
Búsqueda de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións,
como a adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal.
Lectura das normas da clase de Educación Física.
Lectura das instruccións dalgúns xogos ou actividades.
Realización dos cuestionarios ou fichas de cada unidade didáctica.
Aportacións a aula dalgúns libros de xogos e posterior consulta por parte dos
alumnos.
Contos motores e dramatizacións.
Decoración do ximnasio con carteis relacionados con algún deporte ou xogo, así
como de noticias ou novidades deportivas.
15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO
§

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA
No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física
impartiráse en lingua galega.

§

OBXECTIVOS XERAIS
Respondendo a un contorno galego- castelán falante e como pautas para a
planificación do noso proxecto lingüístico, centrarémonos en dous obxectivos
xerais:
Que o alumnado aumente a competencia e uso habitual do galego.
Que acaden unha axeitada competencia en galego ao remate da etapa.

§ OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Manter unha conversa en galego.
Ampliar o vocabulario galego.
Fomento dos xogos tradicionais galegos
Realización de bailes e danzas da cultura galega
§ MEDIDAS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PREVISTOS.
Utilizaranse os textos engalego
As fichas e cuestionarios das distintas unidades estarán en galego.
Procuraremos que todo o material bibliográfica, audiovisual e informático
sexa presentado en galego.
As clases impartiranse engalego.
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO
Este ano imos a elaborar o noso Plan de Convivencia PLAN DE CONVIVENCIA
para:
a. Fomentar a convivencia no centro
b. Instaurar o sentimento de pertenza a un

grupo, sentindose todos os seus

membros ben acollidos , respetados e seguros, todos e todas.
c. Aprender estratexias de resolución pacífica de conflitos tales que nos permitan
vivir de xeito pacífico tanto dentro como fora da escola
d. Adquisición por parte do alumnado dsa competencias necesarias para lograr
unhas relacións sans consigo, cos demais e co medio no que vive
e. Dotar a comunidade educativa dos recursos necesarios para a xestión do
conflito.
Para levar a cabo isto centramos o noso labor en tres eixos fundamentais:
COIDADO DA PERSOA:
a. Procuraremos acadar nos nosos alumnos o benestar emocional.
b. Traballaremos a educación en valores e as habilidades sociais.

c. Prestaremos especial atención á diversidade entendendo a diferencia
coma un valor.
COIDADO DO ENTORNO:
Buscamos unha escola aberta e integrada no entorno. Procuraremos ter un
entorno físico agradable: Traballaranse a normas:
De cada unha das aulas: orden e limpeza do material escolar de
educación física.
Do patio de recreo: limpeza e resolución de conflictos.
Do resto das instalacións: pavillón, sala depsicomotricidade.
COIDADO DAS RELACIÓNS:
ü Coas familias: Reunións informativas con todas as familias e
entrevistas persoais con cada unha das familias.
ü Entre todo o persoal do centro e, en especial entre o profesorado e o
alumnado e entre todo o alumnado polo que é necesario levar a cabo
unha labor titorial para:
Establecer entre todos unhas normas fundamentales de aula.
Acadar unha cohesión de todo o grupo.

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Faise mención a elas na PXA. Participarase dende a asignatura de EF en todas as
conmemoracións indicadas pola Administración educativa e todas as que sexan de
interese e non estean programadas, sempre tratado no consello escolar previamente.
Especificamente, desde a EF, participaremos en XOGADE en varias actividades xa
referidas na PXA.

18. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

19. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR
No seguinte curso realizaranse as modificacións oportunas tendo en conta os resultados
da avaliación recollidos no cadro anterior.

EDUCACIÓN
FÍSICA

4º
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1.

CONTEXTUALIZACIÓN

Durante este ano académino no curso de 4º de primaria son 12 alumnos/as, 8 nenos e
4 nenas. Este alumnado procede de varias parroquias rurais dos arredores e da
Estrada.
Dende o punto de vista económico a maior parte da poboación activa dedícase a
labores relacionadas co sector primario e terciario e algún do secundario, traballando
tanto os pais como as nais, anque actualmente hai bastantes familias

con

algún

membro no paro e mesmo algún caso cos dous proxenitores parados. O nivel de vida
pódese situar nun termo medio-baixo, con certa preocupación polos estudos dos/as
seus/súas fillos/as. Nalgúns casos non teñen condicións axeitadas para o estudo na
casa e apoios por parte dos pais/nais.
Na maioría das familias a lingua habitual é o galego, algúns dos cales se dirixen ao
neno/a en castelán e, nunha porcentaxe moi baixa, o castelán.
Na materia de EF, é unha clase bastante homoxénea motrizmente, pero moi
heteroxénea na adquisición de coñecementos.

2. INTRODUCIÓN
A área de educación física forma parte das diciplinas específicas da LOMCE.
Esta área ten como obxectivo principal a competencia motriz dos alumnos e das
alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e
sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu
medio e cos demais.
A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante
recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter
motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e
bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso
patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.
A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar
co apoio e cooperación das familias feito que aproveitaremos para recabar información
sobre todo tipo de xogos tradicionais. A área impartirase en lingua galega nun ambiente
sociolingüístico familiar galego- castelá.
Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:
§ Bloque 1. Contidos comúns.
§ Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción.
§ Bloque 3. Habilidades motrices.
§ Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.
§ Bloque 5. Actividade física e saúde.
§ Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas.
Todos eles están moi interrelacionados polo que serán tratados de forma conxunta.

3. OBXECTIVOS
OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA
Dos obxectivos da Educación Primaria, o que está máis relacionado coa área de EF:
K. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o
desenvolvemento persoal e social.
OBXECTIVOS ADAPTADOS AO CONTEXTO DO CENTROE AO ALUMNADO
RELACIONADOS COAS CC
1

2

3

4

5

Explicar as características dun xogo practicado na clase

Demostrar certa autonomía resolvendo problemas motores

Participar na recollida e organización de material utilizado nas clases

Coñecer os dous tipos de respiración

Desprazarse en distintos contornos axustándose a parámetros
espazotemporais

6
Saltar en distintos contornos axustándose a parámetros espazotemporais.

7

8

9

10

11

Realizar xiros en distintos contornos axustándose a parámetros
espazotemporais.

Lanzar e recepcionar obxectos en diferentes contronos con xestos axeitados
cos segmentos dominantes

Equilibrar en diferentes posicións e superficies

Representar
personaxes,
situacións,
recursos expresivos do corpo.

sentimentos,

Realiza movementos a prtir de estímulos rítmicos ou musicais.

cos

12

Coñecer algunha capacidade física básica e mellorar algunha

13

Realizar quecementos de forma autónoma

14

Percibir diferentes niveis de intensidade e esforzo

15

4.

Utilizar as habilidades motircesbásicas en distintos xogos e actividades
físicas.

COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL COMPETENCIAL

As competencias clave do currículo son as seguintes:
Comunicación
lingüística

CCL

Trabállese en todas as unidades didácticas xa que a transmisión de información
levarase a cabo básicamente mediante a linguaxe oral, ademais existe na
mayoría de sesión unha fase de información e de análise dos resultados onde
se falará co alumnado para reflexionar sobre a sesión.
Tamén incidiremos nela ao traballar na recollida de información en internet.

Competencia CMCT En todas as unidades onde o traballo implique cálculos de traxectorias ou
velocidades de móviles, etc. Ocupacións de espazo ou dispersións, estarase a
matemática e
traballar esta competencia. Da mesma maneira que cando incidamos na
competencias
formación de grupos de diferente número para a realización das tarefas ou
básicas
en
cando falemos de disposicións xeométricas.
ciencia e
tecnoloxía
Competencia

CD

Traballarase nas unidades didácticas nas cales se
utilicen
as
novas
tecnoloxías da Información e a comunicación (TIC), que tanta importancia se lle
da na LONCE. Especialmente nas unidades onde se traballe cos ordenadores
para buscar información sobre xogos tradicionais ou outras informacións.

CAA

Favorécese especialmente coa utilización de metodoloxías pouco directivas ,
que potencien a disonancia cognitiva, así como con xogos e actividades lúdicas.
Isto fará que os nenos/as teñen que buscar múltiples solución entre os
problemas propostos.

dixital

Aprender

a

aprender

Competencias
sociais e
cívicas

CSC

Mediante os xogos e as actividades cooperativas, conseguindo obxectivos
grupais, resolución pacífica de conflitos, etc.

Sentido
iniciativa

de CSIEE Contribuímos a esta competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo,
e
así como as posibilidades de movemento de si mesmo/a.

espírito

Esta capacidade é evidente que se traballa xa que por medio do
desenvolvement o das capacidades físicas básicas increméntase a mellorara da
saúde e a calidade de vida. Do mesmo xeito tamén fomentaremos esta
capacidade realizando actividades na natureza que axudará aos nenos e
nenas a coñecer máis sobre o ámbito que os rodea.Contribuím os a esta
competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo, así como as
posibilidades de movemento de si mesmo/a.

emprendedor

Conciencia e
expresións
culturais

Detállase

CCEC

no

Ten moito que ver coas unidades didácticas de expresión corporal, xa que se
buscará o aspecto artístico do movemento. Ademais, tamén se levará a cabo
unha unidade didáctica sobre os nosos xogos tradicionais

perfil

competencial

qué

desenvolvemento das competencias clave.

estándares

están

relacionados

co

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Estándares

3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.
3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA
Estándares

3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nas activ idades artísticas.

3º-EFB4.2.2 - Coñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas activ i dades artístico-expresivas.

3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, inf ormación para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.2.2 - Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e realizando activ idade f ísica.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

COMPETENCIA DIXITAL
Estándares

3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC
APRENDER A APRENDER
Estándares
3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

3º-EFB1.3.2 - Coñece e respecta a normas de educación v iaria en contornos habituais e non habituais.

3º-EFB1.3.4 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

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

3º-EFB2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

3º-EFB2.2.1 - Recoñece os dous tipos de respiración.

3º-EFB2.2.2 - Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en dif erentes posturas e posicións, durante un tempo determinado

3º-EFB2.2.3 - Coñece os músculos e articulacións principais que participan en mov ementos segmentarios básicos e no control postural.

3º-EFB2.2.4 - Colócase á esquerda-dereita de dif erentes obxectos, persoas e espazos en mov emento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona ante combinacións de estímulos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo.

3º-EFB3.1.1 - Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando a xustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

3º-EFB3.1.2 - Realiza a habilidade motriz básica do salto en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros espazo-

temporais.

3º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os segmentos
dominantes.
3º-EFB3.1.4 - Realiza as habilidades motrices de xiro en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros espazotemporais.

3º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

3º-EFB3.1.6 - Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non habituais.

3º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente, en parellas ou e n grupos.

3º-EFB4.1.2 - Realiza mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas.
3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía bá sica.

3º-EFB4.1.4 - Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros e compañeiras.

3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nas activ idades artísticas.

3º-EFB4.2.2 - Coñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas activ i dades artístico-expresivas.

3º-EFB5.1.1 - Mellora das capacidades f ísicas.
3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, inf ormación para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.

3º-EFB5.1.3 - Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma.

3º-EFB5.2.1 - Mellora o seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

3º-EFB5.2.2 - Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e realizando activ idade f ísica.

3º-EFB5.2.3 - Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta a seguridade na práctica da activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

3º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en situacións motri ces habituais.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e activ idades f ísicas.

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as dif erenzas e características básicas dos xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais e activ idades na natureza.

3º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia.

3º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

3º-EFB6.3.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nos xogos e activ idades deportiv as.

3º-EFB6.3.2 - Distingue en xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

3º-EFB6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas activ idades no medio natural.

3º-EFB6.4.2 - Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e a f auna do lugar.

PERFIL COMPETENCIAL MATEMÁTICAS
CC

SOCIAIS E CÍVICAS

Estándares
3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

3º-EFB1.3.2 - Coñece e respecta a normas de educación v iaria en contornos habituais e non habituais.

3º-EFB1.3.3 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

3º-EFB1.3.4 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

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

3º-EFB2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

3º-EFB2.2.1 - Recoñece os dous tipos de respiración.

3º-EFB2.2.2 - Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en dif erentes posturas e posicións, durante un tempo determinado

3º-EFB2.2.3 - Coñece os músculos e articulacións principais que participan en mov ementos segmentarios básicos e no control postu ral.

3º-EFB2.2.4 - Colócase á esquerda-dereita de dif erentes obxectos, persoas e espazos en mov emento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona ante combinacións de estímulos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no es pazo.

3º-EFB3.1.1 - Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando a xustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

3º-EFB3.1.2 - Realiza a habilidade motriz básica do salto en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuid ade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros
espazotemporais.

3º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os

segmentos dominantes.

3º-EFB3.1.4 - Realiza as habilidades motrices de xiro en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros
espazotemporais.

3º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

3º-EFB3.1.6 - Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non habituais.

3º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente, en parellas ou en grupos.

3º-EFB4.1.2 - Realiza mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas.

3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía bá sica.

3º-EFB4.1.4 - Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros e compañeiras.

3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nas activ idades artísticas.

3º-EFB4.2.2 - Coñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas activ i dades artístico-expresivas.

3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, inf ormación para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.

3º-EFB5.1.3 - Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma.

3º-EFB5.2.1 - Mellora o seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

3º-EFB5.2.2 - Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e realizando activ idade f ísica.

3º-EFB5.2.3 - Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta a seguridade na práctica da activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

3º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en situacións motri ces habituais.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e activ idades f ísicas.

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as dif erenzas e características básicas dos xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais e activ idades na natureza.

3º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia.

3º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

3º-EFB6.3.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica básica implicada nos xogos e activ idades deportiv as.

3º-EFB6.3.2 - Distingue en xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

3º-EFB6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas activ idades no medio natural.

3º-EFB6.4.2 - Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e a f auna do lugar.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPREDEDOR
Estándares

3º-EFB1.1.1 - Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conf litos de xeito razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a inf ormación que se lle solicita.

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.

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

3º-EFB2.2.3 - Coñece os músculos e articulacións principais que participan en mov ementos segmentarios básicos e no control postural.

3º-EFB2.2.4 - Colócase á esquerda-dereita de dif erentes obxectos, persoas e espazos en mov emento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona ante combinacións de estímulos v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no es pazo.

3º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía bá sica.

3º-EFB5.1.1 - Mellora das capacidades f ísicas.

3º-EFB5.1.3 - Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde.

3º-EFB5.1.4 - Adopta hábitos posturais axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma.

3º-EFB5.2.3 - Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e activ idades f ísicas.

PERFIL COMPETENCIAL E F
CC

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
Estándares

3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolv endo problemas motores.
3º-EFB3.1.1 - Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando a xustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

3º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente, en parellas ou en grupos.

3º-EFB4.1.2 - Realiza mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas.

3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía básica.

3º-EFB4.1.4 - Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros e compañeiras.
3º-EFB6.2.2 - Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia.

5.

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR TRIMESTRES

1º trimestre
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

E TRANSVERSAIS
C
L

E
O
E

a,c,d,k,m

i

a,k,l,n

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Aceptación e respecto cara ás normas,
regras, estratexias e persoas que participan no
xogo. Elaboración e cumprimento dun código de
xogo limpo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e afrontar
as dif icultades propias da práctica da activ idade
f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a de
participante como de espectador ou espectadora,
ante as posibles situacións conf litiv as xurdidas,
participando en debates, e aceptando as opinións
dos e das demais.

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter inf ormación,
relacionada coa área.
EF-B1.5-Integración nas tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso de
aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar inf ormación e
compartila, utilizando f ontes de inf ormación
determinadas e f acendo uso das tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación como recurso de apoio
á área.

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando as
dif erenzas indiv iduais no niv el de habilidade. EFB1.7-Uso correcto de materiais e espazos na
práctica da Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal e
social responsable, respectándose a un mesmo e
aos outros e outras nas activ idades f ísicas e nos
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e
actuando con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo.

3º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma
guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe
corporal dos modelos publicitarios.

CSC
CAA
CSIEE

3º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e ás súas
compañeiras as características dun xogo practicado na
clase.
3º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
3º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

3º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a
inf ormación que se lle solicita.
3º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as
pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 3ºEFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións
dos e das demais.

3º-EFB1.3.1-Demostra certa autonomía resolv endo
problemas motores.
3º-EFB1.3.3-Participa na recollida e organización de
material utilizado nas clases.
3º-EFB1.3.4-Acepta f ormar parte do grupo que lle
corresponda e o resultado das competicións con
deportiv idade.
3º-EFB1.3.5-Incorpora nas súas rutinas o coidado e

CCL
CSC
CD

CSC
CAA
CSIEE

C
A

T

E

I

M

C

P

E
C

P

E

V

V

actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais
mostrando una actitude crítica cara ao modelo
estético-corporal socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.
EF-B2.3-Autonomía
persoal:
expectativ as realistas deéxito.

b,k

hixiene do corpo.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia realidade
corporal e a dos e das demais.

3º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades
corporais e de niv eis de competencia motriz entre os
nenos e nenas da clase.

CSC
CAA

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e f uncionamento do
corpo para adaptar o mov emento ás circunstancias e
condicións de cada situación, sendo capaz de
representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3º-EFB2.2.1-Recoñece os dous tipos de respiración. 3ºEFB2.2.3-Coñece os músculos e articulacións principais
que participan en mov ementos segmentarios básicos e no
control postural.
3º-EFB2.2.4-Colócase á esquerda-dereita de dif erentes
obxectos, persoas e espazos en mov emento.
3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de estímulos
v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA
CSC
CSIEE

autestima,

EF-B2.4-Descubrimento
dos
elementos
orgánicof uncionais relacionados co mov emento:
circulación, respiración, locomoción (principais
músculos e articulacións).
EF-B2.5-Control do ritmo respiratorio en
dif erentes activ idades. Toma de conciencia e
inicio do control dos dif erentes tipos de
respiración.
EF-B2.6-Equilibrio estático e dinámico sobre
superf icies estables e inestables e alturas
v ariables.
EF-B2.7-Organización espacial (organización
dos elementos no espazo, apreciación de
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión,
ritmo). Organización espazo-temporal
v elocidade, prev isión do mov emento).
EF-B2.8-Consolidación da lateralidade e a súa
proxección no espazo, con recoñecemento da
esquerda e dereita dos e das demais.

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Axuste e consolidación dos elementos
f undamentais na execución das habilidades
motrices básicas.
EF-B3.2-. Utilización ef icaz e económica das
habilidades motrices básicas en medios e
situacións estables e coñecidas
EF-B3.3-Inicio na adaptación das habilidades
básicas a situacións non habituais e contornos
descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos
mecanismos de decisión.
EF-B3.4-Mellora das capacidades f ísicas básicas
de f orma global e orientada á execución das
habilidades motrices.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando a
existencia de dif erenzas no niv el de habilidade.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazotemporais, seleccionando e combinando as
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás
condicións establecidas de f orma ef icaz.

3º-EFB3.1.1-Realiza desprazamentos en dif erentes tipos
de contornos intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.2-Realiza a habilidade motriz básica do salto en
dif erentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en
dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos
axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 3ºEFB3.1.4-Realiza as habilidades motrices de xiro en
dif erentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.5-Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e
superf icies.
3º-EFB3.1.6-Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos
no medio natural ou en contornos non habituais.

CSC
CAA

a,b,k

EF-B5.1-Consolidación de hábitos de hixiene
corporal e adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios da
activ idade f ísica na saúde integral da persoa. EFB5.3-Práctica segura da activ idade f ísica
recoñecendo a importancia do quecemento, a
dosif icación do esf orzo, a v olta á calma e a
relaxación.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio f ísico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre
a saúde e o benestar, manif estando unha actitude
responsable cara a un mesmo ou mesma.

3º-EFB5.1.2-Busca, de maneira guiada, inf ormación para
comprender a importancia duns hábitos de alimentación
correctos para a saúde.
3º-EFB5.1.3-Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde.
3º-EFB5.1.4-Adopta hábitos posturais axeitados. 3ºEFB5.1.5-Realiza os quecementos de f orma autónoma.

CSC
CAA
CSIEE

K

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica orientada á
saúde en f unción do desenv olv emento
psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas capacidades
f ísicas, regulando e dosificando a intensidade e
duración do esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

3º-EFB5.2.1-Mellora o seu niv el de partida das
capacidades f ísicas orientadas á saúde.
3º-EFB5.2.2-Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e

CAA
CSIEE
CSC

B5.3. Identif icar e interiorizar a importancia da
prev ención, a recuperación e as medidas de
seguridade na realización da práctica da activ idade
f ísica.

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da
activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

§

k

B5.5. Adopción das medidas básicas de
seguridade na execución das activ idades f ísicas
e no uso de materiais e espazos.
B5.6 Actitude f av orable cara á activ idade f ísica
con relación á saúde, manif estando
comportamentos responsables, respectuosos e
seguros cara a un mesmo e as demais persoas.

realizando activ idade f ísica.
3º-EFB5.2.3-Percibe dif erentes niv eis de intensidade e
esf orzo na estrutura da clase de Educación f ísica.

CAA
CSC

d,k,m,o

k,l,n,o

EF-B6.4-O xogo e o deporte como elementos da
realidade social. Coñecemento e práctica de
xogos tradicionais de Galicia.
EF-B6.5-Achegamento ao xogo doutras
comunidades e países dos seus compañeiros e
compañeiras da clase.

EF-B6.2-Coñecer a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas e deportiv as, en especial as de
Galicia.

EF-B6.8-Iniciación á orientación deportiv a
mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio,
parque).
EF-B6.9-Práctica e gozo de activ idades motrices
lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de
campo, de exploración, de av entura, marcha,
escalada...).
EF-B6.10-Coñecemento e coidado da contorno
natural.

EF-B6.4-Manif estar respecto cara ao contorno e o
medio natural nos xogos e activ idades ao aire libre,
identif icando e realizando accións concretas dirixidas
á súa preserv ación.

3º-EFB6.2.1-Recoñece as dif erenzas e características
básicas dos xogos populares, deportes colectiv os,
deportes indiv iduais e activ idades na natureza.
3º-EFB6.2.2-Recoñece xogos e deportes tradicionais de

CSC
CAA

Galicia.
3º-EFB6.2.3-Realiza distintos xogos e deportes
tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

3º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos
residuos que se xeran nas activ idades no medio natural.

CSC
CAA

2º trimestre
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

E TRANSVERSAIS

C
L

E
O
E

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Aceptación e respecto cara ás normas,
regras, estratexias e persoas que participan no
xogo. Elaboración e cumprimento dun código de
xogo limpo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e afrontar
as dif icultades propias da práctica da activ idade
f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en
debates, e aceptando as opinións dos e das
demais.

3º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e ás súas
compañeiras as características dun xogo practicado na clase.
3º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
3º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

CSC CAA
CSIEE

i

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter inf ormación,
relacionada coa área.
EF-B1.5-Integración nas tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso de
aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar inf ormación e
compartila, utilizando f ontes de inf ormación
determinadas e f acendo uso das
tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

3º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a
inf ormación que se lle solicita.

CCL CSC
CD

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando as
dif erenzas indiv iduais no niv el de habilidade. EFB1.7-Uso correcto de materiais e espazos na
práctica da Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao
actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable, respectándose
a un mesmo e aos outros e outras nas
activ idades f ísicas e nos xogos, aceptando
as normas e regras establecidas e actuando
con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo.

3º-EFB1.3.1-Demostra certa autonomía resolv endo problemas
motores.
3º-EFB1.3.3-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
3º-EFB1.3.4-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda
e o resultado das competicións con deportiv idade.

a,k,l,n

3º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.
3º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e
das demais.

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

CSC CAA
CSIEE

C
A

T

E

I

M

C

P

E P
C
V

E
V

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais
mostrando una actitude crítica cara ao modelo
estético-corporal socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.
EF-B2.3-Autonomía
persoal:
expectativ as realistas de éxito.

EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia
realidade corporal e a dos e das demais.

3º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

CSC CAA

autestima,

b,k

EF-B2.4-Descubrimento
dos
elementos
orgánicof uncionais relacionados co mov emento:
circulación, respiración, locomoción (principais
músculos e articulacións).
EF-B2.5-Control do ritmo respiratorio en
dif erentes activ idades. Toma de conciencia e
inicio do control dos dif erentes tipos de
respiración.
EF-B2.6-Equilibrio estático e dinámico sobre
superf icies estables e inestables e alturas
v ariables.
EF-B2.7-Organización espacial (organización
dos elementos no espazo, apreciación de
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión,
ritmo). Organización espazo-temporal
v elocidade, prev isión do mov emento).
EF-B2.8-Consolidación da lateralidade e a súa
proxección no espazo, con recoñecemento da
esquerda e dereita dos e das demais.

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e
f uncionamento do corpo para adaptar o
mov emento ás circunstancias e condicións
de cada situación, sendo capaz de
representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3º-EFB2.2.2-Mantense en equilibrio sobre distintas bases de
sustentación en dif erentes posturas e posicións, durante un
tempo determinado
3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de estímulos
v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA CSC
CSIEE

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Axuste e consolidación dos elementos
f undamentais na execución das habilidades
motrices básicas.
EF-B3.2-. Utilización ef icaz e económica das
habilidades motrices básicas en medios e
situacións estables e coñecidas
EF-B3.3-Inicio na adaptación das habilidades
básicas a situacións non habituais e contornos
descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos
mecanismos de decisión.
EF-B3.4-Mellora das capacidades f ísicas básicas
de f orma global e orientada á execución das
habilidades motrices.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e
combinando as habilidades motrices
básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

3º-EFB3.1.1-Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de
contornos intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.

CSC CAA

activ idades f ísicas diversas aceptando a
existencia de dif erenzas no niv el de habilidade.

3º-EFB3.1.2-Realiza a habilidade motriz básica do salto en
dif erentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en
dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos
axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 3º-EFB3.1.4Realiza as habilidades motrices de xiro en dif erentes tipos de
contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade,
e intentando axustar a súa realización aos

parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.5-Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e
superf icies.
3º-EFB3.1.6-Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no
medio natural ou en contornos non habituais.

b,d,j,k

EF-B4.7-Desenv olv emento das habilidades
motrices básicas, participando en activ idades
artístico-expresiv as.
EF-B4.8-Recoñecer e v alorar a posibilidade de
cambiar as montaxes ou coreograf ías de
activ idades artístico-expresiv as (espazos,
materiais, tempos...) para adaptalas ás
necesidades do grupo.

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

3º-EFB4.2.1-Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica
básica implicada nas activ idades artísticas.

EF-B5.1-Consolidación de hábitos de hixiene
corporal e adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios da
activ idade f ísica na saúde integral da persoa. EFB5.3-Práctica segura da activ idade f ísica
recoñecendo a importancia do quecemento, a
dosif icación do esf orzo, a v olta á calma e a
relaxación.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio
f ísico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar,
manif estando unha actitude responsable
cara a un mesmo ou mesma.

3º-EFB5.1.3-Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde.
3º-EFB5.1.4-Adopta hábitos posturais axeitados. 3º-EFB5.1.5-

K

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica orientada á
saúde en f unción do desenv olv emento
psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

3º-EFB5.2.3-Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo
na estrutura da clase de Educación f ísica.

CAA CSIEE
CSC

k

EF-B5.5-Adopción das medidas básicas de
seguridade na execución das activ idades f ísicas
e no uso de materiais e espazos
EF-B5.6-Actitude f av orable cara á activ idade
f ísica con relación á saúde, manifestando
comportamentos responsables, respectuosos e
seguros cara a un mesmo e as demais persoas.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación e
as medidas de seguridade na realización da
práctica da activ idade f ísica.

3º-EFB5.3.1-Ten en conta a seguridade na práctica da
activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

CAA CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento e aplicación das
estratexias básicas de xogo relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.
EF-B6.2-Respecto cara ás persoas que
participan no xogo e rexeitamento cara aos
comportamentos antisociais. EF-B6.3Comprensión, aceptación e cumprimento das
normas de xogo.

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos elementais
propios do xogo e de activ idades f ísicas,
con ou sen oposición, aplicando principios e
regras para resolv er as situacións motrices,
actuando de f orma indiv idual, coordinada e
cooperativ a e desempeñando as dif erentes
f uncións implícitas en xogos e activ idades

3º-EFB6.1.2-Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos
xogos e activ idades f ísicas.

CAA CSIEE
CSC

a,b,k

CMCCT
CSC CAA

3º-EFB4.2.2-Coñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CSC CAA
CSIEE

Realiza os quecementos de f orma autónoma.

k,l,n,o

EF-B6.8-Iniciación á orientación deportiv a
mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio,
parque).
EF-B6.9-Práctica e gozo de activ idades motrices
lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de
campo, de exploración, de av entura, marcha,
escalada...).
EF-B6.10-Coñecemento e coidado da contorno
natural.

EF-B6.4-Manif estar respecto cara ao
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á súa
preserv ación.

3º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos residuos
que se xeran nas activ idades no medio natural.
3º-EFB6.4.2-Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e
a f auna do lugar.

CSC CAA

3º trimestre
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

CC

E TRANSVERSAIS

C
L

E
O
E

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración e aceptación da propia
realidade corporal e a dos e das demais. EFB1.2-Aceptación e respecto cara ás normas,
regras, estratexias e persoas que participan no
xogo. Elaboración e cumprimento dun código de
xogo limpo.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias capacidades
para desenv olv er actitudes apropiadas e afrontar
as dif icultades propias da práctica da activ idade
f ísica.

EF-B1.1-Opinar tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en
debates, e aceptando as opinións dos e das
demais.

3º-EFB1.1.1-Inv estiga, ref lexiona e debate de f orma guiada
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
3º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e ás súas
compañeiras as características dun xogo practicado na clase.
3º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os
conf litos de xeito razoable.
3º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen na práctica deportiv a.

CSC CAA
CSIEE

i

EF-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para obter inf ormación,
relacionada coa área.
EF-B1.5-Integración nas tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso de
aprendizaxe.

EF-B1.2-Buscar e presentar inf ormación e
compartila, utilizando f ontes de inf ormación
determinadas e f acendo uso das
tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

3º-EFB1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar a
inf ormación que se lle solicita.

CCL CSC
CD

EF-B1.6-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e aceptando as
dif erenzas indiv iduais no niv el de habilidade. EFB1.7-Uso correcto de materiais e espazos na
práctica da Educación f ísica.
EF-B1.8-O coidado do corpo e a consolidación
de hábitos de hixiene corporal.
EF-B1.9-Adopción de condutas seguras ao
actuar como peóns ou peoas nas saídas polo
contorno do colexio.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable, respectándose
a un mesmo e aos outros e outras nas
activ idades f ísicas e nos xogos, aceptando
as normas e regras establecidas e actuando
con interese e iniciativ a indiv idual e traballo
en equipo.

3º-EFB1.3.1-Demostra certa autonomía resolv endo problemas
motores.

a,k,l,n

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da propia
EF-B2.1-Aceptar e respectar a propia
realidade corporal e a dos e das demais.
realidade corporal e a dos e das demais
mostrando una actitude crítica cara ao modelo
estético-corporal socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.
EF-B2.3-Autonomía
persoal:
autestima,
expectativ as realistas deéxito.

3º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza.
3º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de f orma
correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e
das demais.

CSC CAA
CSIEE

3º-EFB1.3.2-Coñece e respecta a normas de educación v iaria
en contornos habituais e non habituais.
3º-EFB1.3.3-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
3º-EFB1.3.4-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda
e o resultado das competicións con deportiv idade.
3º-EFB1.3.5-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do
corpo.

3º-EFB2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

CSC CAA

C
A

T

E

I

M

C

P

E P
C
V

E
V

b,k

EF-B2.4-Descubrimento
dos
elementos
orgánicof uncionais relacionados co mov emento:
circulación, respiración, locomoción (principais
músculos e articulacións).
EF-B2.5-Control do ritmo respiratorio en
dif erentes activ idades. Toma de conciencia e
inicio do control dos dif erentes tipos de
respiración.
EF-B2.6-Equilibrio estático e dinámico sobre
superf icies estables e inestables e alturas
v ariables.
EF-B2.7-Organización espacial (organización
dos elementos no espazo, apreciación de
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión,
ritmo). Organización espazo-temporal
v elocidade, prev isión do mov emento).
EF-B2.8-Consolidación da lateralidade e a súa
proxección no espazo, con recoñecemento da
esquerda e dereita dos e das demais.

EF-B2.2-Coñecer a estrutura e
f uncionamento do corpo para adaptar o
mov emento ás circunstancias e condicións
de cada situación, sendo capaz de
representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de estímulos
v isuais, auditiv os e táctiles, dando respostas motrices
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA CSC
CSIEE

b,j,k

EF-B3.1-Formas e posibilidades do mov emento.
Axuste e consolidación dos elementos
f undamentais na execución das habilidades
motrices básicas.
EF-B3.2-. Utilización ef icaz e económica das
habilidades motrices básicas en medios e
situacións estables e coñecidas
EF-B3.3-Inicio na adaptación das habilidades
básicas a situacións non habituais e contornos
descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos
mecanismos de decisión.
EF-B3.4-Mellora das capacidades f ísicas básicas
de f orma global e orientada á execución das
habilidades motrices.
EF-B3.5-Disposición f av orable a participar en
activ idades f ísicas diversas aceptando a
existencia de dif erenzas no niv el de habilidade.

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e
combinando as habilidades motrices
básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

3º-EFB3.1.1-Realiza desprazamentos en dif erentes tipos de
contornos intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.
3º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en
dif erentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos
axeitados e utilizando os segmentos dominantes.
3º-EFB3.1.6-Realiza activ idades f ísicas e xogos propostos no

CSC CAA

EF-B4.1-O corpo e o mov emento como
instrumentos de expresión e comunicación. EFB4.2-Coñecemento e práctica de div ersas
manif estacións expresiv as adaptadas ao ámbito
escolar: mimo, dramatización, baile, expresión
corporal.

EF-B4.1-Utilizar os recursos expresiv os do
corpo e o mov emento, de f orma estética e
creativ a, comunicando sensacións,
emocións e ideas.

b,d,j,k,m,o

EF-B4.3-Adecuación do mov emento a estruturas
espazo-temporais e execución de bailes e
coreograf ías simples utilizando como base o
f olclore galego e outros bailes do mundo. EFB4.4-Expresión de emocións e sentimentos a
trav és do corpo, o xesto e o mov emento. EF B4.5-Desinhibición e espontaneidade na práctica
de danzas ou bailes, con independencia do niv el
de habilidade mostrado.
EF-B4.6-Recreación de personaxes reais e
f icticios e os seus contextos dramáticos.

medio natural ou en contornos non habituais.

3º-EFB4.1.1-Representa personaxes, situacións, sentimentos,
utilizando os recursos expresiv os do corpo, indiv idualmente,
en parellas ou en grupos.
3º-EFB4.1.2-Realiza mov ementos a partir de estímulos
rítmicos ou musicais, indiv idualmente e en parellas. 3ºEFB4.1.3-Coñece e practica bailes e danzas sinxelas
representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo
unha coreograf ía básica.
3º-EFB4.1.4-Lev a a cabo manif estacións artísticas sinxelas en
interacción cos compañeiros e compañeiras.

CCEC CSC
CAA

b,d,j,k

EF-B4.7-Desenv olv emento das habilidades
motrices básicas, participando en activ idades
artístico-expresiv as.
EF-B4.8-Recoñecer e v alorar a posibilidade de
cambiar as montaxes ou coreograf ías de
activ idades artístico-expresiv as (espazos,
materiais, tempos...) para adaptalas ás
necesidades do grupo.

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

3º-EFB4.2.2-Coñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CMCCT
CSC CAA

a,b,k

EF-B5.1-Consolidación de hábitos de hixiene
corporal e adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables relacionados coa
activ idade f ísica.
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios da
activ idade f ísica na saúde integral da persoa. EFB5.3-Práctica segura da activ idade f ísica
recoñecendo a importancia do quecemento, a
dosif icación do esf orzo, a v olta á calma e a
relaxación.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do exercicio
f ísico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar,
manif estando unha actitude responsable
cara a un mesmo ou mesma.

3º-EFB5.1.1-Mellora das capacidades f ísicas.

CSC CAA
CSIEE

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica orientada á
saúde en f unción do desenv olv emento
psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

3º-EFB5.2.1-Mellora o seu niv el de partida das capacidades

k

EF-B5.5-Adopción das medidas básicas de
seguridade na execución das activ idades f ísicas
e no uso de materiais e espazos
EF-B5.6-Actitude f av orable cara á activ idade
f ísica con relación á saúde, manifestando
comportamentos responsables, respectuosos e
seguros cara a un mesmo e as demais persoas.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación e
as medidas de seguridade na realización da
práctica da activ idade f ísica.

3º-EFB5.3.1-Ten en conta a seguridade na práctica da
activ idade f ísica, realizando un quecemento guiado.

CAA CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Descubrimento e aplicación das
estratexias básicas de xogo relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos elementais
propios do xogo e de activ idades f ísicas,
con ou sen oposición, aplicando principios e
regras para resolv er as situacións motrices,
actuando de f orma indiv idual, coordinada e
cooperativ a e desempeñando as dif erentes
f uncións implícitas en xogos e activ idades

3º-EFB6.1.1-Iníciase no uso dos recursos adecuados para
resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en
situacións motrices habituais.
3º-EFB6.1.2-Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos
xogos e activ idades f ísicas.

CAA CSIEE
CSC

EF-B6.2-Coñecer a div ersidade de
activ idades f ísicas, lúdicas e deportiv as, en
especial as de Galicia.

3º-EFB6.2.1-Recoñece as dif erenzas e características básicas CSC CAA
dos xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais
e activ idades na natureza.
3º-EFB6.2.2-Recoñece xogos e deportes tradicionais de
Galicia.
3º-EFB6.2.3-Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de
Galicia seguindo as regras básicas.

K

EF-B6.2-Respecto cara ás persoas que
participan no xogo e rexeitamento cara aos
comportamentos antisociais. EF-B6.3Comprensión, aceptación e cumprimento das
normas de xogo.

d,k,m,o

EF-B6.4-O xogo e o deporte como elementos da
realidade social. Coñecemento e práctica de
xogos tradicionais de Galicia.
EF-B6.5-Achegamento ao xogo doutras
comunidades e países dos seus compañeiros e
compañeiras da clase.

3º-EFB5.1.3-Coñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde.
3º-EFB5.1.4-Adopta hábitos posturais axeitados. 3º-EFB5.1.5Realiza os quecementos de f orma autónoma.

f ísicas orientadas ásaúde.

CAA CSIEE
CSC

3º-EFB5.2.2-Identif ica a f recuencia cardíaca en repouso e
realizando activ idade f ísica.
3º-EFB5.2.3-Percibe dif erentes niv eis de intensidade e esf orzo
na estrutura da clase de Educación f ísica

k,l,m,n

EF-B6.6-Aplicación das habilidades básicas en
situacións de xogo
EF-B6.7-Participación en xogos de dif erente
tipoloxía e iniciación á práctica de activ idades
deportiv as a trav és de xogos predeportiv os e o
deporte adaptado.

k,l,n,o

EF-B6.8-Iniciación á orientación deportiv a
mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio,
parque).
EF-B6.9-Práctica e gozo de activ idades motrices
lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de
campo, de exploración, de av entura, marcha,
escalada...).

EF-B6.3-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades f ísico-deportivas.

3º-EFB6.3.1-Comeza a recoñecer algunha capacidade f ísica
básica implicada nos xogos e activ idades deportiv as. 3ºEFB6.3.2-Distingue en xogos e deportes indiv iduais e
colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

CSC CAA

EF-B6.4-Manif estar respecto cara ao
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á súa
preserv ación.

3º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos residuos
que se xeran nas activ idades no medio natural.
3º-EFB6.4.2-Utiliza os espazos naturais, respectando a f lora e
a f auna do lugar.

CSC CAA

EF-B6.10-Coñecemento e coidado da contorno
natural.

6.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES

T1
Criterio de
avaliación

Estándares

EF-B1.1

3º-EFB1.1.1 - Investiga,
reflexiona e debate de
forma guiada sobre
distintos aspectos da moda
e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.

EF-B1.1

3º-EFB1.1.2 - Explica aos
seus compañeiros e ás
súas compañeiras as
características dun xogo
practicado na clase.

Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T2

T3

% de peso % de peso % de peso

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

Ás veces

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
% peso
no curso

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.
2.08 %

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

Sempre, pero non sempre con éxito

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio. Posta
en común.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.

C.C.

CSC
CAA
CSIEE
CD

CCL
CAA
CSC
CSIEE

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.2

EF-B1.2

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa
disposición para solucionar
os conflitos de xeito
razoable.

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as
condutas inapropiadas que
se producen na práctica
deportiva.

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

3º-EFB1.2.2 - Presenta os
seus traballos atendendo
as pautas proporcionadas,
con orde, estrutura e
limpeza.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as.

X

Soamente coa axuda do mestre

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.
Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Cuestionario
aberto.

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Faino coa axuda do mestre

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Posta en
común. Rúbrica.

CSC
CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

CD CAA
CSIEE

CCL CD
CAA,

EF-B1.2

EF-B1.3

EF-B1.3

3º-EFB1.2.3 - Expón as
súas ideas expresándose
de forma correcta en
diferentes situacións e
respecta as opinións dos e
das demais.

3º-EFB1.3.1 - Demostra
certa autonomía
resolvendo problemas
motores.

3º-EFB1.3.2 - Coñece e
respecta a normas de
educación viaria en
contornos habituais e non
habituais.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.
Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

2.08 %

CSIEE
CAA
CCEC
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Coñece algunha pero non as
respecta sen apoio

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
Resolución de exercicios e problemas.
Producións motrices.

CCL
CSC CD

2.08 %
2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos. Rúbrica.

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

EF-B1.3

3º-EFB1.3.3 - Participa na
recollida e organización de
material utilizado nas
clases.

3º-EFB1.3.4 - Acepta
formar parte do grupo que
lle corresponda e o
resultado das competicións
con deportividade.

X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

X

3.33%

X

2.56%

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

EF-B1.3

3º-EFB1.3.5 - Incorpora

Trae a indumentaria correcta e o

nas súas rutinas o coidado
e hixiene do corpo.

material de ase, pero raras veces o
utiliza

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

2.08 %

PROCEDEMENTOS: Observación

CSC

sistemática.

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

EF-B2.1

EF-B2.2

3º-EFB2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais e de niveis de
competencia motriz entre
os nenos e nenas da
clase.

3º-EFB2.2.1 - Recoñece os
dous tipos de respiración.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Portfolio.

CSC
CAA

Producións motrices

EF-B2.2

EF-B2.2

3º-EFB2.2.2 - Mantense en
equilibrio sobre distintas
bases de sustentación en
diferentes posturas e
posicións, durante un
tempo determinado

Soamente coa axuda do mestre

3º-EFB2.2.3 - Coñece os
músculos e articulacións
principais que participan

Coñece algún e sabe como
participa algún deles

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.33%

X
2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC
CAA

CAA
CSC
CSIEE

en movementos
segmentarios básicos e no
control postural.

EF-B2.2

EF-B2.2

EF-B3.1

3º-EFB2.2.4 - Colócase á
esquerda-dereita de
diferentes obxectos,
persoas e espazos en
movemento.

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona
ante combinacións de
estímulos visuais, auditivos
e táctiles, dando respostas
motrices axeitadas no
tempo e no espazo.
3º-EFB3.1.1 - Realiza
desprazamentos en
diferentes tipos de
contornos intentando non
perder o equilibrio nin a
continuidade, e intentando
axustar a súa realización
aos parámetros
espazotemporais.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
3.85%

Adapta o seu movemento a algún
tipo de estímulos

Desprázase, pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %

3.85%

X

3.33%

X

2.56%

3.33%

X
2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.

CAA
CSC
CSIEE

CAA
CSC
CSIEE

CSC
CCEC
CAA

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

3º-EFB3.1.2 - Realiza a
habilidade motriz básica do
salto en diferentes tipos de
contornos intentando non
perder o equilibrio e a
continuidade, e intentando
axustar a súa realización
aos parámetros
espazotemporais.
3º-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.
3º-EFB3.1.4 - Realiza as
habilidades motrices de
xiro en diferentes tipos de
contornos intentando non
perder o equilibrio e a
continuidade, e intentando
axustar a súa realización
aos parámetros
espazotemporais.
3º-EFB3.1.5 - Mantén o
equilibrio en diferentes
posicións e superficies.

Salta á comba pero mantén o ritmo
só dous saltos

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.33%

X

2.08 %
3.33%

Impúlsase pero non chega a dar a
voltereta sen axuda

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces
2.56%

2.08 %
3.33%

X
2.08 %
3.33%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices Rúbrica.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico
(anecdotario).
Producións
motrices. Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CCEE
CAA

CSC
CCEE
CAA

CSC
CCEE
CAA

CSC
CAA
CSIEE

EF-B3.1

EF-B4.1

EF-B4.1

EF-B4.1

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

3º-EFB4.1.1 - Representa
personaxes, situacións,
sentimentos, utilizando os
recursos expresivos do
corpo, individualmente, en
parellas ou en grupos.

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

3º-EFB4.1.3 - Coñece e
practica bailes e danzas
sinxelas representativas da

cultura galega e doutras
culturas, seguindo unha
coreografía básica.

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

X
Ás veces

2.56%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos.

2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CSC
CAA

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CAA
CSC

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

EF-B4.1

EF-B4.2

EF-B4.2

EF-B5.1

3º-EFB4.1.4 - Leva a cabo
manifestacións artísticas
sinxelas en interacción cos
compañeiros e
compañeiras.

3º-EFB4.2.1 - Comeza a
recoñecer algunha
capacidade física básica
implicada nas actividades
artísticas.
3º-EFB4.2.2 - Coñece a
importancia do
desenvolvement o das
capacidades físicas para a
mellora das habilidades
motrices implicadas nas
actividades
artísticoexpresivas.
3º-EFB5.1.1 - Mellora das
capacidades físicas.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Xogos
de simulación e dramáticos.

X
Ás veces

2.08 %
3.33%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.

CCEC
CSC
CAA

CMCCT
CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
X

Ás veces pero non valora moito a
importancia

sistemática.

X
2.08 %

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

X

Non se esforza case nada por
melloralas

2.08 %
2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Probas específicas.

CMCCT
CSC
CAA

CSIEE
CAA

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Proba de capacidade
motriz. Rúbrica.

EF-B5.1

3º-EFB5.1.2 - Busca, de
maneira guiada,
información para
comprender a importancia
duns hábitos de
alimentación correctos
para a saúde.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
Ás veces

2.08 %
3.85%

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario).

CSC
CSIE
CAA
CMCCT

EF-B5.1

EF-B5.1

EF-B5.1

EF-B5.2

EF-B5.2

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

3º-EFB5.1.4 - Adopta
hábitos posturais
axeitados.

3º-EFB5.1.5 - Realiza os
quecementos de forma
autónoma.

3º-EFB5.2.1 - Mellora o
seu nivel de partida das
capacidades físicas
orientadas á saúde.

3º-EFB5.2.2 - Identifica a
frecuencia cardíaca en
repouso e realizando
actividade física.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Fai exercicio físico algún recreo

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

X

X

X

3.85%

3.33%

2.56%

Ás veces

2.08 %

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala
de
observación.
Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Probas específicas.

X
Non mellora case nada

2.08 %
2.56%

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz. Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

X
Ás veces

2.08 %
2.56%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA
CSIEE

CSC
CAA
CCL
CSIEE
CMCCT

CSC
CAA
CSIEE

CAA
CSC

CAA
CMCCT
CSC

EF-B5.2

3º-EFB5.2.3 - Percibe
diferentes niveis de
intensidade e esforzo na
estrutura da clase de

X

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Producións motrices.

Educación física.

EF-B5.3

EF-B6.1

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta
a seguridade na práctica
da
actividade
física,
realizando un quecement o
guiado.
3º-EFB6.1.1 - Iníciase no
uso dos recursos
adecuados para resolver
situacións básicas de
táctica individual e

X

X

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

2.08 %

EF-B6.1

EF-B6.2

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as
diferenzas e
características básicas dos
xogos populares, deportes
colectivos, deportes
individuais e actividades
na natureza.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.56%

CAA
CSC

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.

colectiva en situacións
motrices habituais.

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as
habilidades motrices
básicas en distintos xogos
e actividades físicas.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CAA
CSIEE
CSC

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Producións motrices.

X

Utiliza táctica individual pero sen
éxito a táctica colectiva

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

X

X

3.85%

2.56%

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

2.08 %
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro

CAA
CSIEE
CSC

CCEE
CAA
CSC

anecdótico (anecdotario). Producións
motrices

EF-B6.2

EF-B6.2

3º-EFB6.2.2 - Recoñece
xogos e deportes
tradicionais de Galicia.

3º-EFB6.2.3 - Realiza
distintos xogos e deportes
tradicionais de Galicia

Recoñece algún, pero case non os
practica

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %

3.85%

2.56%

X

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

2.56%

seguindo as regras
básicas.

EF-B6.3

EF-B6.3

3º-EFB6.3.1 - Comeza a
recoñecer algunha
capacidade física básica
implicada nos xogos e
actividades deportivas.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

CCEC
CAA
CSC

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Producións
motrices. Rúbrica
PROCEDEMENTOS: Observación

X
Ás veces

3º-EFB6.3.2 - Distingue en
xogos e deportes individuais
e colectivos estratexias de
Ás veces
cooperación e de oposición.

2.08 %
2.56%

sistemática.
INSTRUMENTOS: Escala de observación.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
2.56%

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CSC
CAA

EF-B6.4

EF-B6.4

3º-EFB6.4.1 - Faise
responsable da eliminación
dos residuos que se xeran
nas actividades no medio
natural.
3º-EFB6.4.2 - Utiliza os
espazos naturais,
respectando a flora e a
fauna do lugar.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.85%

3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.

CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
X

sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.33%

2.56%

INSTRUMENTOS: Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

7.

UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN

Nº SESIONES/CURSO
TRIMESTRES

DÍAS

LUNSXOVES

TRIMESTRE

CURSO
4º

UD1
10
SES

UD

1º T
2º T
28
21
UD2 UD3 UD4 UD5
9
SES

9
SES

9
SES

12
SES

CONTIDOS
AVALIACIÓN INICIAL

1º

2º

3º

1

O reencontro

2

O meu corpo

3

O meu corpo móvese

4

Iniciación deportiva

5

Deportes

6

Xogos alternativos

7

Xogos cooperativos

8

Xogos tradicionais

UD6
8
SES

3º T
TOTAL
21
UD7 UD8
70
8
SES

5
SES

8.

ENSINANZAS TRANSVERSAIS

Esta programación incorporará o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén
pola LOMCE, no proceso de aprendizaxe. Como é de agardar, a comprensión lectora,
a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse
intensamente ó longo de todo o proceso, pero tamén terán cabida nas sesións de EF a
promoción da igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva
entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención

e

resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de
violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento
sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de
risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento
do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico.
A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o
seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino debe abordarse desde
todas as áreas de coñecemento, tanto no ámbito formal como no non formal e o
informal.
Están incluídos no cadro de relación dos aspectos curriculares por trimestres Lenda
transversais:
CL- COMPRENSIÓN LECTORA
Lecturas relacionadas coa EF
EOE- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA
Comunicación e expresión das súas vivencias, explicación de xogos coñecidos
por eles.
CA- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Grabación de sesións e visión
TIC- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
Seguir el deporte y la práctica de actividades en los medios.
EMP- EMPRENDEMENTO
Animación a realizar deporte en el tiempo de ocio.
EC- EDUCACIÓN CÍVICA

Traballarase en calquera bloque de contido onde se leve a cabo a formación de
grupos ou equipos, a exposición de traballos, pero tamén respectando o traballo
e xogos dos compañeiros individualmente.
PV- PREVENCIÓN DA VIOLENCIA
Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen participación,
baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos
alumnos e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por
idade, raza, sexo, relixión ou niveles de habilidade.
Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os
estereotipos sexistas.
Desenvolver a autonomía persoal e tamén as posibilidades de tomar iniciativas
e establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de grupo.
Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o
rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas
EV- EDUCACIÓN E SEGURIDADE VIARIA
Axudaranos á convivencia cos demais e ao respeto polos valores máis
importantes da nosa sociedade.

9.

AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días de clase realizaranse diversos exercicios e actividades física para
comprobar o nivel físico do alumnado (carreira, salto, elasticidade...).
Levarán unha ficha médica para cubrir nas súas casas co obxecto de ter coñecemento
de calquera tipo de deficiencia ou problema que poida xurdir ao longo das sesións e
saber tamén se se necesita algún tipo de adaptación.
Tamén levarán unha ficha de actitude ante a actividade física para poder coñecer un
pouco a que dedican o seu tempo de ocio e cales son os seus gustos.

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das
competencias clave e os obxectivos fixados.
No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para
o desenvolvemento do currículo.
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e
aos pais das cualificacións obtidas. A asignatura dividirase en temas ou unidades
didácticas, proxectos ou tarefas que se repartirán ao longo das tresavaliacións.
Os procedementos empregados servirán para obter información cualitativa (subxectiva)
do progreso do alumno nesta área e nas competencias clave.
A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e
avaliando o seu propio progreso..Para cualificar, atendendo aos criterios establecidos,
empregaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:
ESCALAS DE VALORACIÓN: Cada unha delas posúe unha numeración de 1 ao 10, en
función do grao de consecución do ítem formulado, relacionados cos contidos a
traballar.Estas escalas serán específicas para cada unidade didáctica por valorar os
contidos traballados nas sesións realizadas.
ESCALA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL: Esta escala incluirase en todas as sesións
e teranse en conta as seguintes observacións, por considerar que deben cumprirse
durante todo o curso
REXISTRO ANECDÓTICO
Utilizarase como instrumento de avaliación no que se rexistrarán as incidencias
observadas, os aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc, que
creamos significativos á hora de avaliar.

Respecto aos momentos da avaliación:
AVALIACIÓN INICIAL
§ Ao inicio de cada unidade didáctica.
§ Coñecer o nivel dos alumnos respecto aos contidos que se van desenvolver.
§ Rexistros por medio dunha escala de valoración.
AVALIACIÓN CONTINUA/FORMATIVA
§ Ao longo da unidade didáctica.
§ Saber cómo marcha e que aspectos se poden ir cambiando.
§ É formativa porque os resultados serven para realizar os axustes e correccións
necesarias.
§ A través fundamentalmente de técnicas de observación.
AVALIACIÓN SUMATIVA/FINAL
§ Ao final da unidade didáctica.
§ Comprobar o grao de aprendizaxe dos contidos por parte do alumnado.
§ Rexistro por medio dunha escala de valoración.
Os resultados da avaliación expresaranse como insuficiente(IN), suficiente(SU), ben
(BE), notable (NT) e sobresaínte (SB).
ÍTEMS
1- 4

5

6

7- 8

9 -10

Insuficiente

Suficiente

Ben

Notable

Sobresaliente

Os criterios de avaliación que se seguirán son:
Actitude do alumno

50%

Ámbito cognitivo

20%

Competencia motriz

30%

11. METODOLOXÍA
Tendo en conta o contexto no que se encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o
que vamos a impartir a nosa labor docente, obxectivos que queremos conseguir,
contidos a tratar, material do que dispoñemos, instalacións, número de alumnos e
alumnas,etc. Seguiremos unha serie de pautas metodolóxicas que deben impregnar en
todo momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a necesidade de partir
do nivel de desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a nosa programación, a
importancia da interdisciplinariedade, da intradisciplinariedade, da educación en valores
á hora de abordar contidos, etc.Todo isto baixo un enfoque globalizador e buscando
unha aprendizaxe significativa.
Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión, se ben se recorrerá
igualmente a diversos estilos de ensino. A súa utilización é recomendable en Educación
Primaria, e máis ainda no 1º curso, debido a moitas das súas características: divertido,
educativo, evasivo, motivante, libre, gratuito, ficticio, incerto, convencional,creati vo,
coeducativo, espontáneo, significativo, integral…

Os nenos e nenas de 1º curso de Educación Primaria comezan pronto a explorar o seu
mundo próximo e en canto teñen a autonomía funcional suficiente, ábrense camino á
exploración e coñecemento do mundo exterior que o rodea. Por esta razón son
recomendables os estilos de ensino que plantexen situación de ensino que obrigan aos
nenos/as a buscar solución, a resolver problemas motrices a través da indagación e
investigación. Na nosa programación utilizaremos ensinanzas que

faciliten a

participación do alumnado, que respeten a individualización da ensinanza,e sobre todo
que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa. Así empregaremos en moitos
casos estilos de ensino mediante a búsqueda (descubrimento guiado e resolución de
problemas), aínda que tamén faremos uso nalgunha ocasión concreta de estilos máis
directivistas como o mando directo ou a asignación de tarefas.

§

MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. Utilizarase o mando directo
sobre todo en actividades que poden ser perigosas pola súa natureza. Onde
nos interese manter un certo control sobre o alumnado.

§

ASIGNACIÓN DE TAREFAS: Facilítanse as tarefas e non se obriga ao
alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o alumno/a é independiente
á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou tempo aadicar.

§

DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a
descubra. O profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a
solución. O mestre/a dará pistas, e pasará á seguinte cando a resposta anterior
sexa correcta. Se hai varias respostas posibles, darase un indicio para que o
alumnado se decida por unha.

§

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias
solucións.Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao
de liberdade e participación individual é case completo. O alumno/a motívase
polo descubrimento de novedosas solucións.

Algúns principios básicos que se terán en conta ao longo das sesión son os seguintes:
§

REFORZO POSITIVO: É importante que os alumnos/as

estean

motivados.

Debe crearse un ambiente de confianza no que os alumnos/as se sintan
seguros/as.
§

PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do
doado ao difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente.

§

INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que
os exercicios sexan asimilados axeitadamente.

§

TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse
no patrón doutros movementos aprendidos anteriormente.

§

INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e
necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa.

§

INDIVIDUALIZACIÓN:

Hai que respectar as características morfolóxicas,

fisiolóxicas e funcionais. Cada un é como é.
§

PARTICIPACIÓN:
activamente.

Non haberá aprendizaxe

se o neno/a non participa

Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:
§

Levar sempre a clase preparada para evitar rutina e improvisación.

§

Daranse explicacións breves, claras e concretas.

§

Crearase un clima de atención.

§

Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios ben polo profesor ou
por calquera alumno que sepamos que pode facer de modelo.

§

Utilizarase un vocabulario axeitado segundo o nivel dos alumnos/as.

§

Durante as explicacións e demostracións, colocarase en lugares visibles para
que os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade.

A. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS
A disposición e organización permitirá desprazarse polos distintos espazos e os
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de xeito autónomo e para
que o poidan recoller unha vez rematado as sesións.
O alumnado organizarase no espacio dependendo do tipo de tarefas e actividades a
realizar. As formas de agrupamento serán variadas en función das necesidades
contextuais podendo ser individuais, parellas, trios, pequenos grupos, gran grupo...
segundo diferentes criterios como o azar, a estatura e a organización da clase tamén
será variada segundo o momento e a tarefa da sesión (frontal, en circunferencia...). A
posición do mestre vai depender de onde deba centrar atención ou a función a
desempeñar en cada situación,atopándose nunha posición interna(como xogador,
árbrito), externa(observador) ou focal(en axudas individuais).
As actividades tipo propostas ao longo dos sesións serán variadas, atopándonos
diferentes tipos: as de diagnóstico e avaliación (para valorar o nivel inicial do alumnado
e o proceso levado a cabo), as de desenvolvemento e aprendizaxe (para que o
alumnado alcance os obxectivos propostos) e as de reforzo ou ampliación (para aqueles
alumnos con NEAE ou avantaxados).

Outro aspecto importante é o desenvolvemento das sesións.
As sesións que compoñen cada unidade didáctica dividiranse en cinco partes:
Fase de información: breve explicación sobre o que se traballará na sesión,
estrutura da clase, organización do material, contidos a traballar...É unha fase
principalmente cognitiva. Terá unha duración aproximada de 5´.
Fase de animación: xogos e actividades nos que se realizan movementos globais
para a acitivación psicomotriz, cognitiva e afectiva. Preténdese evitar lesións por
frío e motivar aos alumnos para realizar eficazmente a sesión. Durará entre 6 a
8´.
Fase principal: xogos e tarefas que desenvolven os contidos e se dirixen á
consecución dos obxectivos da unidade .É a parte máis importante da sesión e
durará uns 30´.
Fase de volta á calma: realizaranse actividades de baixa intensidade como xogos
sensoriais, de relaxación... que permitan aos alumnos recuperarse dos esforzos
da fase anterior e evitar que cheguen cun estado emocional de alteración á clase
seguinte. Durará uns 5´.
Fase de análise dos resultados: reflexionaremos xunto cos nosos alumnos/as sobre
aspectos da sesión referentes a como saíu, que lles gustou e que non, que lles
resultou máis difícil, grao de participación, problemas xursidos...Terá unha
duración duns 5´.
Ao longo das diferentes sesións, estas partes poden sufrir algunha modificación.
NORMAS XERAIS EN TODAS AS SESIÓNS
Ao chegar ao ximnasio sentaranse nunha zona determinada para comezar a sesión,
na cal se sentarán tamén ao rematar cada xogo ou actividade.
Empregar roupa e calzado axeitado para a prática de actividade física.
Irán ao baño ao rematar a sesión ou cando teñan permiso do profesor.
Tanto para ir ao ximnasio como de volta á clase deberán ir sen alborotar.

B. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS
A información referente a contextualización do centro educativo aparece reflexada no
Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do centro e o ámbito
no que se encontra.
INSTALACIÓNS E RECURSOS
Para as sesións de EF disponse dun pavillón polideportivo, con campos marcados de
fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón hai espaldeiras, porterías
e canastas de baloncesto. Dispón de almacén para gardar o material de Educación
Física pero non está en condicións, o que dificulta a nosa labor docente, xa que o
teremos que levar desde o despacho de dirección, lugar onde se atopa gardado todo o
material. Esta dificultade ven dada pola distancia que hai, sobre todo para os días de
chuvia. Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo,
idóneo para as actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso, aínda que as
condicións non son óptimas.
Dispoñemos de pequeno material en bastante bo estado como aros, pelotas de diversos
cores e tamaños, cordas, balóns diversos, conos , discos voadores, picas, bancos
suecos, minitramp, colchonetas, raquetas, vaias de salto, paracaidas, radiocasete e
música variada para as unidades adicadas aos bailes e danzas sticks de hockei, etc. .
Dispoñemos dunha biblioteca e unha aula compartida para música e psicomotricidade
para levar aos alumnos/as nalgunhas unidades didácticas.
Desde a consellería cómpre aportación de gran material: colchón quitamedos, bloques
de espuma de diferentes formas e tamaños, etc..., material necesario para o
desenvolvemento das sesións e que é inviable poder mercar desde o centro dado o seu
elevado custo e o mínimo orzamento dispoñible para o centro.
12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Atenderase á diversidade dos alumnos/as segundo as circunstancias, pero
comezaremos coa atención a esta diversidade no desenvolvemento diario das sesións
cun axuste continuo das estratexias de ensinanza e aprendizaxe, con diversas axudas
pedagóxicas que permitan aos alumnos/as seguir o proceso en función das súas
motivacións, intereses e capacidades.

Concretaranse en medidas tales como adaptación de obxectivos en función das
distintas etapas evolutivas e aprendizaxes previos; priorización de contidos atendendo
a determinadas capacidades segundo o momento concreto no que se atopen os
alumnos/as, seleccionando os contidos de cada bloque que se consideren máis
adecuados ao momento e, en función destas decisións adaptar e concretar os criterios
de avaliación.
Esta programación vai dirixida ao primeiro curso e según a orde do 6 de outubro de
1995 non é necesario facer ninguhna adaptación nas nosas sesións á hora da
realización das actividades. Os alumnos non sofren ningún transtorno que lles impida
realizar a práctica de actividade física, únicamente hai que estar máis pendente e
axudar a aqueles alumnos que teñen máis dificultade na realización das tareas
propostas.
A programación sufrirá modificacións precisas que garantan, na medida do posible, a
continuidade na aprendizaxe paralelo ao resto do grupo, xa que creemos que o
alumno/a pode realizar, con adaptacións, máis ou menos importantes, as actividades
propostas.
O deseño da programación realizarase en función de súa discapacidade e modificando
cuestións como:
q

Facilitará o acceso do alumno/a ao traballo cotiá.

q

Buscará o modo de comunicación máis claro para o alumno.

q

Procurará cando se precise a axuda dun compañeiro/a para delimitar, o espazo de
movemento do alumno.

q

Adaptar os materiais a utilizar nas clases, para que o alumno/a poida desenvolver
con normalidade a programación. Eliminaranse as actividades complexas en canto
a obstáculos de diferentes alturas, espazos …

q

Repetir as explicacións das posibles dúbidas que xurdan nas sesións para a mellorar
a comprensión naqueles alumnos/as con deficiencias.

q

Elaborar sesións adaptadas ao alumnado en colaboración co persoal especializado
(Coordinar con el equipo de orientación).

q

Atención aos alumnos/as con necesidades educativas temporais.

Intentarase por todos os medios a integración de todo o alumnado, que non se separe
do grupo e dos obxectivos, aportándolle os beneficios que esta materia lle pode dar.
A modo de exemplo:
PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
q

Temperatura ambiental: evitaremos a temperatura ambiental
elevada e o uso de roupa de abrigo excesivo.

q

Humidade ambiental: A sequidade do ambiente incrementa la
xerosis e o prurito na dermatite atópica.

q

Exposición solar: deberá evitarse sempre a queimadura solar.

q

Roupa: Evitar o contacto directo da pel coa lá, plásticos,
gomas, etc. Recoméndase o uso de roupa de algodón.

q

Alimentos: non é necesario efectuar restricións dietéticas, só
evitar algúns produtos ácidos, excitantes ou con alto contido
histamínico.

q

Vacinas: deberá ter o seu calendario de vacinas sempre ao
día.

q

Enfermidades asociadas: non se aprecian.

q

Hixiene escolar: deberá traer sempre consigo unha muda de
roupa das características antes mencionadas.

q

Emolientes: non se pon (en hora escolar) ningún tipo de
crema emoliente “hidratante”; na súa casa ponse cando a
alerxia está no seu estado máis óptimo.

q

Rascamento: o rascamento e o frotamento son factores
decisivos no mantemento das lesións, por iso a necesidade
de evitalos.

PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
Se hai problemas de movemento en xeral, pode sentir
complexos debido a súa tipoloxía.
Realizará o seguinte:
q

Reforzos verbais, co fin de que participen nas
actividades.

q

Traballo de respecto cara as diferenzas individuais, a
aceptación dun mesmo e dos demais.

q

Coordinación co titor e que este se entreviste cos pais
sobre hábitos de alimentación e actividades, importancia
de ser estudado por un especialista e recomendación de
actividades físicas extraescolares.

q

Non realizar esforzos violentos e tampouco carreiras
continuas, saltos ou exercicios con aparatos
ximnásticos.

q

PATOLOXÍAS

Valorar o seu esforzo e participación.

PAUTAS XERAIS DE ACTUACIÓN
Evitar en todo momento o seguinte:
q

Ambientes fríos, secos, contaminados, con fume.

q

Contacto cunha persoa infectada con bronquite.

q

Calquera tipo de infección respiratoria, pitos ou tose.

q

Actividade intensa ou de moita duración.
Realizarase o seguinte:

q

Tomar a medicación antes da actividade (se procede) q
Realizar un calentamento prolongado e progresivo.

q

Realizar o exercicio a intervalos (intensidade moderada)

q

Respirar despacio, polo nariz, para reducir a
hiperventilación.

q

Realizar exercicios que dilaten, mobilicen o tórax.

13. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA
En canto ó uso de tecnoloxias da información e a comunicación (TIC),o ensino debe
adaptarse aos novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen.
Fomentaremos o uso da pizarra dixital coa que contamos na biblioteca para buscar
información sobre o tratado nalgunhas unidades didácticas.
14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR
Dentro das actividades propostas polo Plan lector de centro para acadar os obxectivos
propostos, nas clases de Eduación Física centrarémonos en :
Búsqueda de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións,
como a adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal.
Lectura das normas da clase de Educación Física.
Lectura das instruccións dalgúns xogos ou actividades.
Realización dos cuestionarios ou fichas de cada unidade didáctica.
Aportacións a aula dalgúns libros de xogos e posterior consulta por parte dos
alumnos.
Contos motores e dramatizacións.
Decoración do ximnasio con carteis relacionados con algún deporte ou xogo, así
como de noticias ou novidades deportivas.
15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO
§

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA
No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física
impartiráse en lingua galega.

§

OBXECTIVOS XERAIS
Respondendo a un contorno galego- castelán falante e como pautas para a
planificación do noso proxecto lingüístico, centrarémonos en dous obxectivos
xerais:
Que o alumnado aumente a competencia e uso habitual do galego.
Que acaden unha axeitada competencia en galego ao remate da etapa.

§

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Manter unha conversa en galego.
Ampliar o vocabulario galego.
Fomento dos xogos tradicionais galegos
Realización de bailes e danzas da cultura galega

§

MEDIDAS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PREVISTOS.
Utilizaranse os textos engalego
As fichas e cuestionarios das distintas unidades estarán en galego.
Procuraremos que todo o material bibliográfica, audiovisual e informático
sexa presentado en galego.
As clases impartiranse engalego.

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO
Este ano imos a elaborar o noso Plan de Convivencia PLAN DE CONVIVENCIA
para:
a. Fomentar a convivencia no centro
b. Instaurar o sentimento de pertenza a un

grupo, sentindose todos os seus

membros ben acollidos , respetados e seguros, todos e todas.
c. Aprender estratexias de resolución pacífica de conflitos tales que nos permitan
vivir de xeito pacífico tanto dentro como fora da escola
d. Adquisición por parte do alumnado dsa competencias necesarias para lograr
unhas relacións sans consigo, cos demais e co medio no que vive
e. Dotar a comunidade educativa dos recursos necesarios para a xestión do
conflito.
Para levar a cabo isto centramos o noso labor en tres eixos fundamentais:
COIDADO DA PERSOA:
a. Procuraremos acadar nos nosos alumnos o benestar emocional.
b. Traballaremos a educación en valores e as habilidades sociais.

c. Prestaremos especial atención á diversidade entendendo a diferencia
coma un valor.
COIDADO DO ENTORNO:
Buscamos unha escola aberta e integrada no entorno. Procuraremos ter un
entorno físico agradable: Traballaranse a normas:
De cada unha das aulas: orden e limpeza do material escolar de
educación física.
Do patio de recreo: limpeza e resolución de conflictos.
Do resto das instalacións: pavillón, sala depsicomotricidade.
COIDADO DAS RELACIÓNS:
ü Coas familias: Reunións informativas con todas as familias e
entrevistas persoais con cada unha das familias.
ü Entre todo o persoal do centro e, en especial entre o profesorado e o
alumnado e entre todo o alumnado polo que é necesario levar a cabo
unha labor titorial para:
Establecer entre todos unhas normas fundamentales de aula.
Acadar unha cohesión de todo o grupo.
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Faise mención a elas na PXA. Participarase dende a asignatura de EF en todas as
conmemoracións indicadas pola Administración educativa e todas as que sexan de
interese e non estean programadas, sempre tratado no consello escolar previamente.
Especificamente, desde a EF, participaremos en XOGADE en varias actividades xa
referidas na PXA.

18. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

19. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR
No seguinte curso realizaranse as modificacións oportunas tendo en conta os resultados
da avaliación recollidos no cadro anterior.

EDUCACIÓN
FÍSICA

5º/6º
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1. INTRODUCIÓN
A área de educación física forma parte das diciplinas específicas da LOMCE.
Esta programación está enfocada a 5º e 6º curso , para un total de 11 alumnos/as.
Realizouse este agrupamento debido ao baixo alumnado en quinto curso. Está enfocado a
un neno e unha nena de 5º, e 6 nenos e 3 nenas en 6º.
A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante
recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter
motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e
bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso
patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.
A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar
co apoio e cooperación das familias feito que aproveitaremos para recabar información
sobre todo tipo de xogos tradicionais. A área impartirase en lingua galega nun ambiente
sociolingüístico familiar galego- castelá.
Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:
§ Bloque 1. Contidos comúns.
§ Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción.
§ Bloque 3. Habilidades motrices.
§ Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.
§ Bloque 5. Actividade física e saúde.
§ Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas.
Todos eles están moi interrelacionados polo que serán tratados de forma conxunta.
2. OBXECTIVOS
a. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA
Dos obxectivos da Educación Primaria, o que está máis relacionado coa área de EF:
K. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o
desenvolvemento persoal e social.

b. OBXECTIVOS ADAPTADOS
AO CONTEXTO DO CENTRO
ALUMNADO RELACIONADOS COAS CC
1

2

3

4

5

Demostrar un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades
Participar activamente nas actividades propostas buscando unha
mellora da competencia motriz.
Demostrar e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas
motores con espontaneidade e creatividade.
Incorporar nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo
Participar na recollida e organización de material utilizado nas clases.

6

Adaptar os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustándose a
parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio
postural.
7

8

9

10

11

12

Adaptar o salto a diferentes tipos de contornos axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Adaptar o lanzamento, recepción golpeo a diferentes tipos de
contornos interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos
dominantes e iniciar cos non dominantes
Aplicar as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos,
tendo en conta dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando
a súa realización aos parámetros espazo-temporais.
Representar ou expresar de forma creativa movementos a partir de
estímulos rítmicos
Recoñecer a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices.
Recoñecer a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices.

E AO

3. COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL COMPETENCIAL
As competencias clave do currículo son as seguintes:
Comunicación

CCL

lingüística

Trabállese en todas as unidades didácticas xa que a transmisión de información
levarase a cabo básicamente mediante a linguax e oral, ademais existe na
mayoría de sesión unha fase de información e de análise dos resultados onde
se falará co alumnado para reflexionar sobre a sesión.
Tamén incidiremos nela ao traballar na recollida de información en internet.

Competencia
matemática e
competencias
básicas
en
ciencia e

CMCT En todas as unidades onde o traballo implique cálculos de traxectorias ou
velocidades de móviles, etc. Ocupacións de espazo ou dispersións, estarase a
traballar esta competencia. Da mesma maneira que cando incidamos na
formación de grupos de diferente número para a realización das tarefas ou cando
falemos de disposicións xeométricas.

tecnoloxía
Competencia

CD

Traballarase nas unidades didácticas nas cales se utilicen as novas tecnoloxías
da Información e a comunicación (TIC), que tanta importancia se lle da na
LONCE. Especialmente nas unidades onde se traballe cos ordenadores para
buscar información sobre xogos tradicionais ou outras informacións.

CAA

Favorécese especialmente coa utilización de metodoloxías pouco directivas ,
que potencien a disonancia cognitiva, así como con xogos e actividades
lúdicas. Isto fará que os nenos/as teñen que buscar múltiples solucións entre os
problemas propostos.

dixital

Aprender

a

aprender

Competencias
sociais e
CSC
cívicas

Mediante os xogos e as actividades cooperativas, conseguindo obxectivos
grupais, resolución pacífica de conflitos, etc.

Sentido
de CSIEE Contribuímos a esta competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo,
iniciativa
e
así como as posibilidades de movemento de si mesmo/a.
espírito
Esta capacidade é evidente que se traballa xa que por medio do
desenvolvement o das capacidades físicas básicas increméntase a mellorara da
emprendedor
saúde e a calidade de vida. Do mesmo xeito tamén fomentaremos esta
capacidade realizando actividades na natureza que axudará aos nenos e
nenas a coñecer máis sobre o ámbito que os rodea.Contribuím os a esta
competencia ao aumentar o coñecemento do propio corpo, así como as
posibilidades de movemento de si mesmo/a.
Conciencia e
expresións
culturais

Detállase

CCEC

no

Ten moito que ver coas unidades didácticas de expresión corporal, xa que se
buscará o aspecto artístico do movemento. Ademais, tamén se levará a cabo
unha unidade didáctica sobre os nosos xogos tradicionais

perfil

competencial

qué

desenvolvemento das competencias clave.

estándares

están

relacionados

co

PERFIL COMPETENCIAL EF
Competencia
Clave

Comunicación Lingüística
Estándares

6º-EF1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu desenv olv emento.

6º-EF1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando programas de prese ntación.

6º-EF1.2.3 - Expón as súas ideas de f orma coherente e exprésase de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e da s demais.

6º-EF5.3.1 - Explica e recoñece as lesións e enf ermidades deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os primeiros auxilios.

6º-EF6.2.1 - Expón as dif erenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduai s e activ idades natureza.

6º-EF6.3.4 - Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se desenv olv en na área de C iencias da natureza.

PERFIL COMPETENCIAL EF
Competencia
Clave

Aprender a aprender
Estándares

6º-EF1.1.1 - Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

6º-EF1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu desenv olv emento.

6º-EF1.1.3 - Recoñece e cualif ica negativ amente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos deportiv os.

6º-EF1.1.4 - Demostra un niv el de autoconf ianza axeitada ás súas capacidades.

6º-EF1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar e extraer a inf ormación que se lle solicita.

6º-EF1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando programas de prese ntación.

6º-EF1.3.1 - Participa activ amente nas activ idades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

6º-EF1.3.2 - Demostra autonomía e conf ianza en dif erentes situacións, resolv endo problemas motores con espontaneidade e creativ idade.

6º-EF1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

6º-EF1.3.5 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

6º-EF1.3.6 - Recoñece e respecta as normas de educación v iaria en contornos habituais e non habituais.

6º-EF2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

6º-EF2.1.2 - Toma de conciencia das esixencias e v aloración do esf orzo que comportan as aprendizaxes de nov as habilidades.

6º-EF3.1.1 - Adapta os desprazamentos a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio
postural.

6º-EF3.1.2 - Adapta a habilidade motriz básica de salto a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e
mantendo o equilibrio postural.

6º-EF3.1.3 - Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico -deportiv as e artístico-expresivas, aplicando
correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.

6º-EF3.1.4 - Aplica as habilidades motrices de xiro a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.

6º-EF3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

6º-EF3.1.6 - Realiza e propón activ idades f ísicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando as habilidades motrice s á div ersidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.

6º-EF4.1.1 - Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo indiv idualmente, en parella s ou en grupos.

6º-EF4.1.2 - Representa ou expresa de f orma creativ a mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente, en parellas ou grupos.

6º-EF4.1.3 - Coñece, propón e lev a a cabo bailes e danzas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía establecida.

6º-EF4.1.4 - Constrúe e lev a a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os recursos expresiv os do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou v erbais.

6º-EF4.2.1 - Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de f orma máis signif icativ a nas actividades expresiv as.

6º-EF4.2.2 - Recoñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas acti v idades artístico-expresivas.

6º-EF5.1.1 - Interésase por mellorar as capacidades f ísicas.

6º-EF5.1.2 - Relaciona os principais hábitos de alimentación coa activ idade f ísica (horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

6º-EF5.1.3 - Recoñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.

6º-EF5.1.4 - Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a súa importancia para saúde.

6º-EF5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma e sistemática, v alorando a súa f unción prev entiv a.

6º-EF5.2.1 - Mostra unha mellora global con respecto ao seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

6º-EF5.2.2 - Identif ica a súa f recuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esf orzo.

6º-EF5.2.3 - Adapta a intensidade do seu esf orzo ao tempo de duración da activ idade.

6º-EF5.2.4 - Identif ica o seu niv el comparando os resultados obtidos en probas de v aloración das capacidades f ísicas e coordinativ as cos v alores correspondentes á súa idade

6º-EF5.3.1 - Explica e recoñece as lesións e enf ermidades deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os primeiros auxilios.

6º-EF6.1.1 - Utiliza os recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en dif erentes situacións mot rices.

6º-EF6.1.2 - Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectiv o e a uns parámetros espazo-temporais.

6º-EF6.2.1 - Expón as dif erenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais e activ i dades natureza.

6º-EF6.2.2 - Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

6º-EF6.2.3 - Realiza e pon en v alor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e regras específ icas dest es.

6º-EF6.3.1 - Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de f orma máis signif icativ a nos exercicios.

6º-EF6.3.2 - Recoñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices.

6º-EF6.3.3 - Distingue na práctica de xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

6º-EF6.3.4 - Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se desenv olv en na área de C iencias da natureza.

6º-EF6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as activ idades no medio natural

6º-EF6.4.2 - Utiliza os espazos naturais respectando a f lora e a f auna do lugar.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

Competencia Dixital
Estándares

6º-EF1.2.1 - Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar e extraer a inf ormación que se lle solicita.

6º-EF1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando programas de prese ntación.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

Conciencia e expresións culturais
Estándares

6º-EF1.3.2 - Demostra autonomía e conf ianza en dif erentes situacións, resolv endo problemas motores con espontaneidade e creativ idade.

6º-EF3.1.1 - Adapta os desprazamentos a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio
postural.

6º-EF4.1.1 - Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo indiv idualmente, en parella s ou en grupos.

6º-EF4.1.2 - Representa ou expresa de f orma creativ a mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente, en parellas o u grupos.

6º-EF4.1.3 - Coñece, propón e lev a a cabo bailes e danzas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía establecida.

6º-EF4.1.4 - Constrúe e lev a a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os recursos expresiv os do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou v erbais.

6º-EF6.2.2 - Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

6º-EF6.2.3 - Realiza e pon en v alor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e regras específ icas dest es.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

Matemática, ciencia e tecnoloxía
Estándares

6º-EF4.2.1 - Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de f orma máis signif icativ a nas actividades expresiv as.

6º-EF4.2.2 - Recoñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas acti v idades artístico-expresivas.

6º-EF5.1.2 - Relaciona os principais hábitos de alimentación coa activ idade f ísica (horarios de com idas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

6º-EF5.1.3 - Recoñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.

6º-EF5.1.4 - Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a súa importan cia para saúde.

6º-EF5.2.2 - Identif ica a súa f recuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esf orzo.

6º-EF5.2.4 - Identif ica o seu niv el comparando os resultados obtidos en probas de v aloración das capacidades f ísicas e coordinativ as cos v alores correspondentes á súa idade

6º-EF5.3.1 - Explica e recoñece as lesións e enf ermidades deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os primeiros auxilios.

6º-EF6.3.1 - Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de f orma máis signif icativ a nos exercicios.

6º-EF6.3.2 - Recoñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices.

6º-EF6.3.3 - Distingue na práctica de xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

6º-EF6.3.4 - Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se desenv olv en na área de C iencias da natureza.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

Sentido de iniciativa e espírito emprededor
Estándares

6º-EF1.1.1 - Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

6º-EF1.1.3 - Recoñece e cualif ica negativ amente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos deportiv os.

6º-EF1.1.4 - Demostra un niv el de autoconf ianza axeitada ás súas capacidades.

6º-EF1.3.2 - Demostra autonomía e conf ianza en dif erentes situacións, resolv endo problemas motores con espontaneidade e creativ idade.

6º-EF1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

6º-EF2.1.2 - Toma de conciencia das esixencias e v aloración do esf orzo que comportan as aprendizaxes de nov as habilidades.

6º-EF3.1.1 - Adapta os desprazamentos a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio
postural.

6º-EF3.1.2 - Adapta a habilidade motriz básica de salto a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e
mantendo o equilibrio postural.

6º-EF3.1.3 - Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico -deportiv as e artístico-expresivas, aplicando
correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.

6º-EF3.1.4 - Aplica as habilidades motrices de xiro a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.

6º-EF3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

6º-EF3.1.6 - Realiza e propón activ idades f ísicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando as habilidades motrice s á div ersidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.

6º-EF4.1.3 - Coñece, propón e lev a a cabo bailes e danzas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía establecida.

6º-EF5.1.1 - Interésase por mellorar as capacidades f ísicas.

6º-EF5.1.4 - Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a súa importan cia para saúde.

6º-EF5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma e sistemática, v alorando a súa f unción prev entiv a.

6º-EF5.2.1 - Mostra unha mellora global con respecto ao seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

6º-EF5.2.3 - Adapta a intensidade do seu esf orzo ao tempo de duración da activ idade.

6º-EF6.1.1 - Utiliza os recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en dif erentes situacións mot rices.

6º-EF6.1.2 - Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectiv o e a uns parámetros espazo-temporais.

PERFIL COMPETENCIAL EF
CC

Sociais e cívicas
Estándares

6º-EF1.1.1 - Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

6º-EF1.1.2 - Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu desenv olv emento.

6º-EF1.1.3 - Recoñece e cualif ica negativ amente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos deportiv os.

6º-EF1.1.4 - Demostra un niv el de autoconf ianza axeitada ás súas capacidades.

6º-EF1.2.3 - Expón as súas ideas de f orma coherente e exprésase de f orma correcta en dif erentes situacións e respecta as opinións dos e da s demais.

6º-EF1.3.1 - Participa activ amente nas activ idades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

6º-EF1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

6º-EF1.3.4 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

6º-EF1.3.5 - Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportiv idade.

6º-EF1.3.6 - Recoñece e respecta as normas de educación v iaria en contornos habituais e non habituais.

6º-EF2.1.1 - Respecta a div ersidade de realidades corporais e de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

6º-EF2.1.2 - Toma de conciencia das esixencias e v aloración do esf orzo que comportan as aprendizaxes de nov as habilidades.

6º-EF3.1.1 - Adapta os desprazamentos a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio
postural.

6º-EF3.1.2 - Adapta a habilidade motriz básica de salto a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e
mantendo o equilibrio postural.

6º-EF3.1.3 - Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportiv as e artístico-expresivas, aplicando
correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.

6º-EF3.1.4 - Aplica as habilidades motrices de xiro a dif erentes tipos de contornos e de activ idades f ísico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.

6º-EF3.1.5 - Mantén o equilibrio en dif erentes posicións e superf icies.

6º-EF3.1.6 - Realiza e propón activ idades f ísicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando as habilidades motrice s á div ersidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.

6º-EF4.1.1 - Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo indiv idualmente, en parellas ou en grupos.

6º-EF4.1.2 - Representa ou expresa de f orma creativ a mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, indiv idualmente, en parellas o u grupos.

6º-EF4.1.3 - Coñece, propón e lev a a cabo bailes e danzas representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreograf ía establecida.

6º-EF4.1.4 - Constrúe e lev a a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os recursos expresiv os do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou v erbais.

6º-EF4.2.1 - Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de f orma máis signif icativ a nas actividades expresiv as.

6º-EF4.2.2 - Recoñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas acti v idades artístico-expresivas.

6º-EF5.1.2 - Relaciona os principais hábitos de alimentación coa activ idade f ísica (horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

6º-EF5.1.3 - Recoñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.

6º-EF5.1.4 - Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a súa importancia para saúde.

6º-EF5.1.5 - Realiza os quecementos de f orma autónoma e sistemática, v alorando a súa f unción prev entiv a.

6º-EF5.2.1 - Mostra unha mellora global con respecto ao seu niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde.

6º-EF5.2.2 - Identif ica a súa f recuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esf orzo.

6º-EF5.2.3 - Adapta a intensidade do seu esf orzo ao tempo de duración da activ idade.

6º-EF5.2.4 - Identif ica o seu niv el comparando os resultados obtidos en probas de v aloración das capacidades f ísicas e coordinativ as cos v alores correspondentes á súa idade

6º-EF5.3.1 - Explica e recoñece as lesións e enf ermidades deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os primeiros auxilios.

6º-EF6.1.1 - Utiliza os recursos adecuados para resolv er situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en dif erentes situacións mot rices.

6º-EF6.1.2 - Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectiv o e a uns parámetros espazo-temporais.

6º-EF6.2.1 - Expón as dif erenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectiv os, deportes indiv iduais e activ i dades natureza.

6º-EF6.2.2 - Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

6º-EF6.2.3 - Realiza e pon en v alor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e regras específ icas dest es.

6º-EF6.3.1 - Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de f orma máis signif icativ a nos exercicios.

6º-EF6.3.2 - Recoñece a importancia do desenv olv emento das capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices.

6º-EF6.3.3 - Distingue na práctica de xogos e deportes indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de oposición.

6º-EF6.3.4 - Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se desenv olv en na área de C iencias da natureza.

6º-EF6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as activ idades no medio natural

6º-EF6.4.2 - Utiliza os espazos naturais respectando a f lora e a f auna do lugar.

4. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR TRIMESTRES

1º TRIMESTRE

E TRANSVERSAIS

Obx Contidos

Criterios de avaliación

Estándares
CC C
L

a,c,d,k,m

EF-B1.1-Valoración
e
aceptación
da
propia realidade corporal e a das demais
persoas
EF-B1.2-Adopción de actitudes de
colaboración, tolerancia, respecto e
resolución pacíf ica dos conf litos na
práctica de xogos e outras activ idades
f ísicas.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias
capacidades para desenv olv er actitudes
apropiadas e af rontar as dif icultades
propias da práctica da activ idade f ísica.
EF-B1.4-Actitudes de aceptación,
respecto e v aloración cara a un mesmo,
aos compañeiros e compañeiras e ao
medio

i

EF-B1.5-Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para obter inf ormación, relacionada coa
área.
EF-B1.6-Integración das tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso
de aprendizaxe.

EF-B1.1-Opinar coherentemente con
actitude crítica tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en
debates, e aceptando as opinións das
demais persoas.

6º-EF1.1.1-Adopta unha actitude crítica ante as modas e a
imaxe corporal dos modelos publicitarios.

EF-B1.2-Extraer e elaborar inf ormación
relacionada con temas de interese na
etapa, e compartila, utilizando f ontes de
inf ormación determinadas e f acendo uso
das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

6º-EF1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar e extraer
a inf ormación que se lle solicita.

6º-EF1.1.2-Explica aos seus compañeiros e compañeiras as
características dun xogo practicado na clase e o seu
desenv olv emento.
6º-EF1.1.3-Recoñece e cualif ica negativ amente as condutas
inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos
deportiv os.

6º-EF1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando
programas de presentación.
6º-EF1.2.3-Expón as súas ideas de f orma coherente e
exprésase de f orma correcta en dif erentes situacións e
respecta as opinións dos e das demais.

CSC
CSIEE
CAA

CCL
CSC

E C T E E P E
OA I M C V V
EC P

a,k,l,n

EF-B1.7-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e
aceptando as dif erenzas indiv iduais no
niv el de habilidade.
EF-B1.8-Uso correcto de materiais e
espazos na práctica da Educación f ísica.
EF-B1.9-O coidado do corpo e a
consolidación de hábitos de hixiene
corporal.
EF-B1.10-Coñecemento
da
normativ a
básica de circulación en rúas e estradas.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e ás demais
persoas nas activ idades f ísicas, en
distintos contornos incluíndo a natural e
nos xogos, aceptando as normas e regras
establecidas e actuando con interese e
iniciativ a indiv idual e traballo en equipo.

6º-EF1.3.1-Participa activ amente nas activ idades propostas
buscando unha mellora da competencia motriz.
6º-EF1.3.2-Demostra autonomía e conf ianza en dif erentes
situacións, resolv endo problemas motores con espontaneidade
e creativ idade.

CSC
CAA

6º-EF1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do
corpo.
6º-EF1.3.4-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
6º-EF1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e
o resultado das competicións con deportiv idade.

EF-B1.11-Identif icación e respecto, ao
realizar saídas f óra do colexio, dos sinais
básicos de tráf ico que af ectan aos peóns
e peoas e ás persoas ciclistas.

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da
propia realidade corporal e a das demais
persoas mostrando una actitude crítica
cara ao modelo estético-corporal
socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun
mesmo e nas demais persoas.
EF-B2.3-Autonomía persoal: autoestima,
expectativ as realistas deéxito.

EF-B2.1-Valorar, aceptar e respectar a
propia realidade corporal e a das demais
persoas, mostrando unha actitude
ref lexiv a e crítica.

6º-EF2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

CSC
CAA
CSIEE

a,b,k

EF-B5.1-Autonomía na hixiene corporal
(v estimenta e aseo tras o exercicio) e
adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables (incluída a
correcta hidratación durante e despois do
exercicio).
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios
da activ idade f ísica na saúde integral da
persoa e identif icación crítica das
prácticas pouco saudables (sedentarismo,
abuso do lecer audiov isual, adicción ás
nov as tecnoloxías, consumo de tabaco ou
alcohol...). Valoración do xogo e o deporte
como alternativ as aos hábitos nociv os
para a saúde.
EF-B5.3-Adquisición de hábitos de
quecemento (global e específ ico), de
dosif icación do esf orzo e recuperación,
necesarios para prev ir lesións.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do
exercicio f ísico, a hixiene, a alimentación
e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar, manif estando unha actitude
responsable cara a un mesmo.

6º-EF5.1.2-Relaciona os principais hábitos de alimentación coa
activ idade f ísica (horarios de comidas, calidade/cantidade dos
alimentos inxeridos etc.).
6º-EF5.1.3-Recoñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha
dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras
substancias.
6º-EF5.1.4-Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na
súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a
súa importancia para saúde.
6º-EF5.1.5-Realiza os quecementos de f orma autónoma e
sistemática, v alorando a súa f unción prev entiv a.

CSC
CAA
CSIEE

k

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica
orientada á saúde en f unción do
desenv olv emento psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

6º-EF5.2.3-Adapta a intensidade do seu esf orzo ao tempo de
duración da activ idade.

CAA
CMCCT
CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Uso adecuado das estratexias
básicas dos xogos relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.
EF-B6.2-Aceptación e respecto cara ás
normas, regras e persoas que participan
no xogo. Elaboración e cumprimento dun
código de xogo limpo

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos
elementais propios do xogo e de
activ idades f ísicas, con ou sen oposición,
aplicando principios e regras para resolv er
as situacións motrices, actuando de f orma
indiv idual, coordinada e cooperativ a e
desempeñando as dif erentes f uncións
implícitas en xogos e activ idades

6º-EF6.1.2-Realiza combinacións de habilidades motrices
básicas axustándose a un obxectiv o e a uns parámetros
espazo-temporais.

CAA
CSIEE
CSC

d,k,m,o

EF-B6.3-O xogo e o deporte como
f enómenos sociais e culturais. Práctica de
xogos e activ idades deportiv as de
dif erentes modalidades con dif icultade
crecente.

EF-B6.2-Coñecer, v alorar e poñer en
práctica a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas, deportiv as, en especial as
de Galicia.

6º-EF6.2.1-Expón as dif erenzas, características e/ou relacións
entre xogos populares, deportes colectiv os, deportes
indiv iduais e activ idades natureza.
6º-EF6.2.2-Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos
xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

CCEC
CAA
CSC

EF-B6.4-Coñecemento, práctica e
v aloración dos xogos e deportes
tradicionais de Galicia. Coñecemento e
práctica de xogos doutras culturas.

a,b,k

k,l,n,o

6º-EF6.2.3-Realiza e pon en v alor distintos xogos e deportes
tradicionais de Galicia respectando os principios e regras
específ icas destes.

EF-B6.5-Desenv olvemento das habilidades
motrices básicas, xenéricas e específ icas e
da condición f ísica, participando en xogos
predeportiv os e en predeportes.
Recoñecer e v alorar a posibilidade de
cambiar as regras de xogo (espazos,
materiais, tempos...) para adaptalas ás
necesidades do grupo. EF-B6.6-Uso
adecuado das estratexias básicas dos
xogos relacionadas coa cooperación, a
oposición e a cooperaciónoposición.

EF-B6.3-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades f ísico-deportivas.

EF-B6.7-Iniciación ao deporte de
orientación (colexio, parque, medio
natural). Toma de contacto co compás.
Participación na organización e
desenv olv emento de xogos de orientación.
EF-B6.8-Práctica responsable de
activ idades f ísicas lúdicas e deportiv as nas
saídas á contorno natural de Galicia. EFB6.9-Coñecemento, goce, coidado e
v aloración da natureza.

EF-B6.4-Manif estar respecto cara á
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á
súa preserv ación.

6º-EF6.3.1-Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de
f orma máis signif icativ a nos exercicios.
6º-EF6.3.2-Recoñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices. 6ºEF6.3.3-Distingue na práctica de xogos e deportes
indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de

CMCCT
CCL
CSC
CAA

oposición.
6º-EF6.3.4-Describe os exercicios realizados, usando os
termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se
desenv olv en na área de Ciencias da natureza.

6º-EF6.4.1-Faise responsable da eliminación dos residuos que
se xeran as activ idades no medio natural

CSC
CAA

2º TRIMESTRE
E TRANSVERSAIS

Obx

a,c,d,k,m

i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares

EF-B1.1-Valoración e
aceptación
da
propia realidade corporal e a das demais
persoas
EF-B1.2-Adopción
de
actitudes
de
colaboración, tolerancia, respecto e

EF-B1.1-Opinar coherentemente con
actitude crítica tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en

6º-EF1.1.1-Adopta unha actitude crítica ante as modas e a
imaxe corporal dos modelos publicitarios.

resolución pacíf ica dos conf litos na
práctica de xogos e outras activ idades
f ísicas.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias
capacidades para desenv olv er actitudes
apropiadas e af rontar as dif icultades
propias da práctica da activ idade f ísica.
EF-B1.4-Actitudes de aceptación,
respecto e v aloración cara a un mesmo,
aos compañeiros e compañeiras e ao
medio

debates, e aceptando as opinións das
demais persoas.

6º-EF1.1.3-Recoñece e cualif ica negativ amente as condutas
inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos
deportiv os.
6º-EF1.1.4-Demostra un niv el de autoconf ianza axeitada ás

EF-B1.5-Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para obter inf ormación, relacionada coa
área.
EF-B1.6-Integración das tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso
de aprendizaxe.

EF-B1.2-Extraer e elaborar inf ormación
relacionada con temas de interese na
etapa, e compartila, utilizando f ontes de
inf ormación determinadas e f acendo uso
das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

6º-EF1.1.2-Explica aos seus compañeiros e compañeiras as
características dun xogo practicado na clase e o seu
desenv olv emento.

CC C E C T E E P E
L O A I M C V V
E
C P
CSC
CSIEE
CAA

súas capacidades.

6º-EF1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar e extraer
a inf ormación que se lle solicita.
6º-EF1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando
programas de presentación.
6º-EF1.2.3-Expón as súas ideas de f orma coherente e
exprésase de f orma correcta en dif erentes situacións e
respecta as opinións dos e das demais.

CCL
CSC

a,k,l,n

b,k,m

EF-B1.7-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e
aceptando as dif erenzas indiv iduais no
niv el de habilidade.
EF-B1.8-Uso correcto de materiais e
espazos na práctica da Educación f ísica.
EF-B1.9-O coidado do corpo e a
consolidación de hábitos de hixiene
corporal.
EF-B1.10-Coñecemento da normativ a
básica de circulación en rúas e estradas.
EF-B1.11-Identif icación e respecto, ao
realizar saídas f óra do colexio, dos sinais
básicos de tráf ico que af ectan aos peóns
e peoas e ás persoas ciclistas.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e ás demais
persoas nas activ idades f ísicas, en
distintos contornos incluíndo a natural e
nos xogos, aceptando as normas e regras
establecidas e actuando con interese e
iniciativ a indiv idual e traballo en equipo.

EF-B2.1-Valoración e aceptación da
propia realidade corporal e a das demais
persoas mostrando una actitude crítica
cara ao modelo estético-corporal
socialmente v ixente.

EF-B2.1-Valorar, aceptar e respectar a
propia realidade corporal e a das demais
persoas, mostrando unha actitude
ref lexiv a e crítica.

6º-EF2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

CSC
CAA
CSIEE

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

6º-EF4.2.1-Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de
f orma máis signif icativ a nas actividades expresiv as.
6º-EF4.2.2-Recoñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CMCCT
CAA

6º-EF1.3.1-Participa activ amente nas activ idades propostas
buscando unha mellora da competencia motriz.
6º-EF1.3.2-Demostra autonomía e conf ianza en dif erentes
situacións, resolv endo problemas motores con espontaneidade
e creativ idade.
6º-EF1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do
corpo.

CSC
CAA

6º-EF1.3.4-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
6º-EF1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e
o resultado das competicións con deportiv idade.

EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun
mesmo e nas demais persoas.
EF-B2.3-Autonomía persoal: autoestima,
expectativ as realistas de éxito.

b,d,j,k

EF-B4.6-Desenv olv emento das
habilidades motrices básicas, xenéricas e
específ icas e da condición f ísica,
participando en activ idades artístico
expresiv as.
EF-B4.7-Recoñecer e v alorar a

posibilidade de cambiar as montaxes ou
coreograf ías de activ idades
artísticoexpresiv as (espazos, materiais,
tempos...) para adaptalas ás necesidades
do grupo.

CSC

a,b,k

EF-B5.1-Autonomía na hixiene corporal
(v estimenta e aseo tras o exercicio) e
adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables (incluída a
correcta hidratación durante e despois do
exercicio).
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios
da activ idade f ísica na saúde integral da
persoa e identif icación crítica das
prácticas pouco saudables (sedentarismo,
abuso do lecer audiov isual, adicción ás
nov as tecnoloxías, consumo de tabaco ou
alcohol...). Valoración do xogo e o deporte
como alternativ as aos hábitos nociv os
para a saúde.
EF-B5.3-Adquisición de hábitos de
quecemento (global e específ ico), de
dosif icación do esf orzo e recuperación,
necesarios para prev ir lesións.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do
exercicio f ísico, a hixiene, a alimentación
e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar, manif estando unha actitude
responsable cara a un mesmo.

6º-EF5.1.3-Recoñece os ef ectos benef iciosos do exercicio
f ísico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha
dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras
substancias.
6º-EF5.1.4-Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na
súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a
súa importancia para saúde.
6º-EF5.1.5-Realiza os quecementos de f orma autónoma e
sistemática, v alorando a súa f unción prev entiv a.

CSC
CAA
CSIEE

k

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica
orientada á saúde en f unción do
desenv olv emento psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

6º-EF5.2.3-Adapta a intensidade do seu esf orzo ao tempo de
duración da activ idade.
6º-EF5.2.4-Identif ica o seu niv el comparando os resultados
obtidos en probas de v aloración das capacidades f ísicas e
coordinativ as cos v alores correspondentes á súa idade

CAA
CMCCT
CSC

a,b,k,m

EF-B6.1-Uso adecuado das estratexias
básicas dos xogos relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.
EF-B6.2-Aceptación e respecto cara ás
normas, regras e persoas que participan
no xogo. Elaboración e cumprimento dun
código de xogo limpo

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos
elementais propios do xogo e de
activ idades f ísicas, con ou sen oposición,
aplicando principios e regras para resolv er
as situacións motrices, actuando de f orma
indiv idual, coordinada e cooperativ a e
desempeñando as dif erentes f uncións
implícitas en xogos e activ idades

6º-EF6.1.2-Realiza combinacións de habilidades motrices
básicas axustándose a un obxectiv o e a uns parámetros
espazo-temporais.

CAA
CSIEE
CSC

a,b,k

EF-B6.5-Desenv olv emento das
habilidades motrices básicas, xenéricas e
específ icas e da condición f ísica,
participando en xogos predeportiv os e en
predeportes. Recoñecer e v alorar a
posibilidade de cambiar as regras de xogo
(espazos, materiais, tempos...) para
adaptalas ás necesidades do grupo. EFB6.6-Uso adecuado das estratexias
básicas dos xogos relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.

EF-B6.3-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades f ísico-deportivas.

6º-EF6.3.2-Recoñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices.
6º-EF6.3.4-Describe os exercicios realizados, usando os
termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se
desenv olv en na área de Ciencias da natureza.

CMCCT
CCL
CSC
CAA

k,l,n,o

EF-B6.7-Iniciación ao deporte de
orientación (colexio, parque, medio
natural). Toma de contacto co compás.
Participación na organización e
desenv olv emento de xogos de
orientación.
EF-B6.8-Práctica responsable de
activ idades f ísicas lúdicas e deportiv as
nas saídas á contorno natural de Galicia.
EF-B6.9-Coñecemento, goce, coidado e
v aloración da natureza.

EF-B6.4-Manif estar respecto cara á
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á
súa preserv ación.

6º-EF6.4.2-Utiliza os espazos naturais respectando a f lora e a
f auna do lugar.

CSC
CAA

b,d,j,k

EF-B4.6-Desenv olv emento das
habilidades motrices básicas, xenéricas e
específ icas e da condición f ísica,
participando en activ idades artístico
expresiv as.
EF-B4.7-Recoñecer e v alorar a
posibilidade de cambiar as montaxes ou
coreograf ías de activ idades
artísticoexpresiv as (espazos, materiais,
tempos...) para adaptalas ás necesidades
do grupo.

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

6º-EF4.2.1-Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de
f orma máis signif icativ a nas actividades expresiv as.

CMCCT
CAA
CSC

EF-B5.5-Recoñecemento e aplicación das
medidas básicas de prev ención e
seguridade na práctica de activ idade física
en relación coa execución motriz, ao uso
de materiais e espazos. B5.6. Valoración
da activ idade f ísica como f actor esencial
no mantemento e mellora da saúde.
Aprecio, gusto e interese polo coidado do
corpo.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación
e as medidas de seguridade na
realización da práctica da activ idade
f ísica.

6º-EF5.3.1-Explica e recoñece as lesións e enf ermidades
deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os
primeiros auxilios.

k

6º-EF4.2.2-Recoñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CCL
CAA
CSC
CMCC
T

3º TRIMESTRE

E TRANSVERSAIS

Obx

a,c,d,k,m

i

Contidos

EF-B1.1-Valoración e
aceptación
da
propia realidade corporal e a das demais
persoas
EF-B1.2-Adopción de actitudes de
colaboración, tolerancia, respecto e
resolución pacíf ica dos conf litos na
práctica de xogos e outras activ idades
f ísicas.
EF-B1.3-Conf ianza nas propias
capacidades para desenv olv er actitudes
apropiadas e af rontar as dif icultades
propias da práctica da activ idade f ísica.
EF-B1.4-Actitudes de aceptación,
respecto e v aloración cara a un mesmo,
aos compañeiros e compañeiras e ao
medio

EF-B1.5-Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para obter inf ormación, relacionada coa
área.
EF-B1.6-Integración das tecnoloxías da
inf ormación e a comunicación no proceso
de aprendizaxe.

Criterios de avaliación

Estándares

C.C. C E C T E E P E
L O A I M C V V
E
C P

EF-B1.1-Opinar coherentemente con
actitude crítica tanto desde a perspectiv a
de participante como de espectador ou
espectadora, ante as posibles situacións
conf litiv as xurdidas, participando en
debates, e aceptando as opinións das
demais persoas.

6º-EF1.1.1-Adopta unha actitude crítica ante as modas e a
imaxe corporal dos modelos publicitarios.
6º-EF1.1.2-Explica aos seus compañeiros e compañeiras as
características dun xogo practicado na clase e o seu
desenv olv emento.
6º-EF1.1.3-Recoñece e cualif ica negativ amente as condutas
inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos
deportiv os.
6º-EF1.1.4-Demostra un niv el de autoconf ianza axeitada ás
súas capacidades.

CSC
CSIEE
CAA

EF-B1.2-Extraer e elaborar inf ormación
relacionada con temas de interese na
etapa, e compartila, utilizando f ontes de
inf ormación determinadas e f acendo uso
das tecnoloxías da inf ormación e a
comunicación como recurso de apoio á
área.

6º-EF1.2.1-Utiliza as nov as tecnoloxías para localizar e extraer
a inf ormación que se lle solicita.
6º-EF1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando
programas de presentación.
6º-EF1.2.3-Expón as súas ideas de f orma coherente e
exprésase de f orma correcta en dif erentes situacións e
respecta as opinións dos e das demais.

CCL
CSC

a,k,l,n

EF-B1.7-Implicación activ a en activ idades
motrices div ersas, recoñecendo e
aceptando as dif erenzas indiv iduais no
niv el de habilidade.
EF-B1.8-Uso correcto de materiais e
espazos na práctica da Educación f ísica.
EF-B1.9-O coidado do corpo e a
consolidación de hábitos de hixiene
corporal.
EF-B1.10-Coñecemento da normativ a
básica de circulación en rúas e estradas.
EF-B1.11-Identif icación e respecto, ao
realizar saídas f óra do colexio, dos sinais
básicos de tráf ico que af ectan aos peóns

EF-B1.3-Demostrar un comportamento
persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e ás demais
persoas nas activ idades f ísicas, en
distintos contornos incluíndo a natural e
nos xogos, aceptando as normas e regras
establecidas e actuando con interese e
iniciativ a indiv idual e traballo en equipo.

6º-EF1.3.1-Participa activ amente nas activ idades propostas
buscando unha mellora da competencia motriz.

EF-B2.1-Valorar, aceptar e respectar a
propia realidade corporal e a das demais
persoas, mostrando unha actitude
ref lexiv a e crítica.

6º-EF2.1.1-Respecta a div ersidade de realidades corporais e
de niv eis de competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.
6º-EF2.1.2-Toma de conciencia das esixencias e v aloración do
esf orzo que comportan as aprendizaxes de nov as habilidades.

CSC
CAA

6º-EF1.3.2-Demostra autonomía e conf ianza en dif erentes
situacións, resolv endo problemas motores con espontaneidade
e creativ idade.
6º-EF1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do
corpo.
6º-EF1.3.4-Participa na recollida e organización de material
utilizado nas clases.
6º-EF1.3.5-Acepta f ormar parte do grupo que lle corresponda e
o resultado das competicións con deportiv idade.
6º-EF1.3.6-Recoñece e respecta as normas de educación
v iaria en contornos habituais e non habituais.

e peoas e ás persoas ciclistas.

b,k,m

EF-B2.1-Valoración e aceptación da
propia realidade corporal e a das demais
persoas mostrando una actitude crítica
cara ao modelo estético-corporal
socialmente v ixente.
EF-B2.2-Seguridade, conf ianza nun
mesmo e nas demais persoas.
EF-B2.3-Autonomía persoal: autoestima,
expectativ as realistas de éxito.

CSC
CAA
CSIEE

b,j,k

EF-B3.1-Adaptación da execución das
habilidades motrices a situacións de
práctica de complexidade crecente, con
ef iciencia, seguridade e creativ idade. EFB3.2-Realización combinada de
desprazamentos, saltos, xiros,
lanzamentos e recepcións

EF-B3.1-Resolv er situacións motrices con
div ersidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e
combinando as habilidades motrices
básicas e adaptándoas ás condicións
establecidas de f orma ef icaz.

EF-B4.1-O corpo e o mov emento.
Exploración, conciencia e gozo das
posibilidades e recursos da linguaxe
corporal.
EF-B4.2-Recoñecemento e utilización
creativ a das zonas corporais e
compoñentes do mov emento expresiv o:
espazo, tempo e a intensidade. Zonas

CSC
CAA
CSIEE

6º-EF3.1.6-Realiza e propón activ idades f ísicas e xogos no
medio natural ou en contornos non habituais, adaptando as
habilidades motrices á div ersidade e incerteza procedente do
contorno e ás súas posibilidades.

EF-B3.3-Adaptación das habilidades
motrices a contornos de práctica non
habituais que f av orezan toma de
decisións, con seguridade e autonomía: o
medio natural.
EF-B3.4-Control e dominio motor e
corporal desde unha f ormulación prev ia á
acción.
EF-B3.5-Mellora das capacidades f ísicas
básicas de f orma xenérica e orientada á
execución das habilidades motrices,
recoñecendo a inf luencia da condición
f ísica na mellora destas.
EF-B3.6-Autonomía e conf ianza nas
propias habilidades motrices en situacións
e contornos non habituais.
EF-B3.7-Valoración do esf orzo e o traballo
ben executado desde o punto de v ista
motor como base para a propia
superación.
EF-B3.8-Disposición f av orable a participar
en activ idades f ísicas diversas aceptando
as propias posibilidades e limitacións, así
como a existencia de dif erenzas no niv el
de habilidade.
b,d,j,k,m,o

6º-EF3.1.3-Adapta as habilidades motrices básicas de
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.)
a dif erentes tipos de contornos e de activ idades
f ísicodeportiv as e artístico-expresivas, aplicando correctamente
os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non
dominantes.

EF-B4.1-Utilizar os recursos expresiv os do
corpo e o mov emento, de f orma estética e
creativ a, comunicando sensacións,
emocións e ideas.

6º-EF4.1.1-Representa personaxes, situacións, ideas,
sentimentos, utilizando os recursos expresiv os do corpo
indiv idualmente, en parellas ou en grupos.
6º-EF4.1.2-Representa ou expresa de f orma creativ a
mov ementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais,
indiv idualmente, en parellas ou grupos.
6º-EF4.1.3-Coñece, propón e lev a a cabo bailes e danzas
representativ as da cultura galega e doutras culturas, seguindo

CCEC
CAA
CSC

corporais: de equilibrio (pernas e pés), de
f orza (centro de grav idade corporal), de
autoridade (peito, ombreiros, brazos) e
expresiv a (rostro, mirada e pescozo). EFB4.3-Expresión e comunicación de
sentimentos e emocións indiv iduais e
compartidas a trav és do corpo, o xesto e o
mov emento.

unha coreograf ía establecida.
6º-EF4.1.4-Constrúe e lev a a cabo composicións grupais en
interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os
recursos expresiv os do corpo e partindo de estímulos musicais,
plásticos ou v erbais.

EF-B4.4-Execución de bailes ou danzas
do f olclore popular galego v alorando a
importancia da súa conserv ación e
dif usión. Execución de danzas do mundo
v alorando a div ersidade como f actor de
enriquecemento indiv idual e colectiv o. EFB4.5-Participación na composición e
execución de producións grupais a partir
de estímulos rítmicos, musicais,
poéticos... Elaboración de bailes,
coreograf ías simples ou montaxes
expresiv as.

b,d,j,k

a,b,k

EF-B4.6-Desenv olv emento das
habilidades motrices básicas, xenéricas e
específ icas e da condición f ísica,
participando en activ idades artístico
expresiv as.
EF-B4.7-Recoñecer e v alorar a
posibilidade de cambiar as montaxes ou
coreograf ías de activ idades
artísticoexpresiv as (espazos, materiais,
tempos...) para adaptalas ás necesidades
do grupo.

EF-B4.2-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades artístico-expresiv as.

6º-EF4.2.2-Recoñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

CMCCT
CAA

EF-B5.1-Autonomía na hixiene corporal
(v estimenta e aseo tras o exercicio) e
adquisición de hábitos posturais e
alimentarios saudables (incluída a
correcta hidratación durante e despois do
exercicio).
EF-B5.2-Recoñecemento dos benef icios
da activ idade f ísica na saúde integral da
persoa e identif icación crítica das
prácticas pouco saudables (sedentarismo,
abuso do lecer audiov isual, adicción ás
nov as tecnoloxías, consumo detabaco ou
alcohol...). Valoración do xogo e o deporte
como alternativ as aos hábitos nociv os
para a saúde.
EF-B5.3-Adquisición de hábitos de
quecemento (global e específ ico), de
dosif icación do esf orzo e recuperación,
necesarios para prev ir lesións.

EF-B5.1-Recoñecer os ef ectos do
exercicio f ísico, a hixiene, a alimentación e
os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar, manif estando unha actitude
responsable cara a un mesmo.

6º-EF5.1.1-Interésase por mellorar as capacidades f ísicas. 6ºEF5.1.3-Recoñece os ef ectos benef iciosos do exercicio f ísico
para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta
desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras
substancias.

CSC
CAA
CSIEE

6º-EF5.1.4-Adopta e promov e hábitos posturais axeitados na
súa v ida cotiá e na práctica da activ idade f ísica, recoñecendo a
súa importancia para saúde.
6º-EF5.1.5-Realiza os quecementos de f orma autónoma e
sistemática, v alorando a súa f unción prev entiv a.

CSC

k

EF-B5.4-Mellora da condición f ísica
orientada á saúde en f unción do
desenv olv emento psicobiolóxico.

EF-B5.2-Mellorar o niv el das súas
capacidades f ísicas, regulando e
dosif icando a intensidade e duración do
esf orzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

6º-EF5.2.1-Mostra unha mellora global con respecto ao seu

k

EF-B5.5-Recoñecemento e aplicación das
medidas básicas de prev ención e
seguridade na práctica de activ idade física
en relación coa execución motriz, ao uso
de materiais e espazos. B5.6. Valoración
da activ idade f ísica como f actor esencial
no mantemento e mellora da saúde.
Aprecio, gusto e interese polo coidado do
corpo.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación
e as medidas de seguridade na
realización da práctica da activ idade
f ísica.

6º-EF5.3.1-Explica e recoñece as lesións e enf ermidades
deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os
primeiros auxilios.

CCL
CAA
CSC
CMCC
T

a,b,k,m

EF-B6.1-Uso adecuado das estratexias
básicas dos xogos relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.
EF-B6.2-Aceptación e respecto cara ás
normas, regras e persoas que participan
no xogo. Elaboración e cumprimento dun
código de xogo limpo

EF-B6.1-Resolv er retos tácticos
elementais propios do xogo e de
activ idades f ísicas, con ou sen oposición,
aplicando principios e regras para resolv er
as situacións motrices, actuando de f orma
indiv idual, coordinada e cooperativ a e
desempeñando as dif erentes f uncións
implícitas en xogos e activ idades

6º-EF6.1.1-Utiliza os recursos adecuados para resolv er
situacións básicas de táctica indiv idual e colectiv a en dif erentes
situacións motrices.
6º-EF6.1.2-Realiza combinacións de habilidades motrices
básicas axustándose a un obxectiv o e a uns parámetros
espazo-temporais.

CAA
CSIEE
CSC

d,k,m,o

EF-B6.3-O xogo e o deporte como
f enómenos sociais e culturais. Práctica de
xogos e activ idades deportiv as de
dif erentes modalidades con dif icultade
crecente.
EF-B6.4-Coñecemento, práctica e
v aloración dos xogos e deportes
tradicionais de Galicia. Coñecemento e
práctica de xogos doutras culturas.

EF-B6.2-Coñecer, v alorar e poñer en
práctica a div ersidade de activ idades
f ísicas, lúdicas, deportiv as, en especial as
de Galicia.

6º-EF6.2.1-Expón as dif erenzas, características e/ou relacións
entre xogos populares, deportes colectiv os, deportes
indiv iduais e activ idades natureza.
6º-EF6.2.2-Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos
xogos e os deportes tradicionais de Galicia.
6º-EF6.2.3-Realiza e pon en v alor distintos xogos e deportes
tradicionais de Galicia respectando os principios e regras
específ icas destes.

CCEC
CAA
CSC

a,b,k

EF-B6.5-Desenv olv emento das
habilidades motrices básicas, xenéricas e
específ icas e da condición f ísica,
participando en xogos predeportiv os e en
predeportes. Recoñecer e v alorar a
posibilidade de cambiar as regras de xogo
(espazos, materiais, tempos...) para
adaptalas ás necesidades do grupo. EFB6.6-Uso adecuado das estratexias
básicas dos xogos relacionadas coa
cooperación, a oposición e a
cooperaciónoposición.

EF-B6.3-Relacionar os conceptos
específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
activ idades f ísico-deportivas.

6º-EF6.3.1-Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de
f orma máis signif icativ a nos exercicios.
6º-EF6.3.3-Distingue na práctica de xogos e deportes
indiv iduais e colectiv os estratexias de cooperación e de
oposición.

CMCCT
CCL
CSC
CAA

k,l,n,o

EF-B6.7-Iniciación ao deporte de
orientación (colexio, parque, medio
natural). Toma de contacto co compás.
Participación na organización e
desenv olv emento de xogos de
orientación.

6º-EF6.4.2-Utiliza os espazos naturais respectando a f lora e a
f auna do lugar.

CSC
CAA

EF-B6.4-Manif estar respecto cara á
contorno e o medio natural nos xogos e
activ idades ao aire libre, identif icando e
realizando accións concretas dirixidas á
súa preserv ación.

niv el de partida das capacidades f ísicas orientadas á saúde. 6ºEF5.2.2-Identif ica a súa f recuencia cardíaca e respiratoria, en
distintas intensidades de esf orzo.
6º-EF5.2.3-Adapta a intensidade do seu esf orzo ao tempo de
duración da activ idade.

CAA
CMCCT
CSC

EF-B6.8-Práctica responsable de
activ idades f ísicas lúdicas e deportiv as nas
saídas á contorno natural de Galicia. EFB6.9-Coñecemento, goce, coidado e
v aloración da natureza.

b,d,j,k

k

EF-B4.6-Desenv olv emento das habilidades EF-B4.2-Relacionar os conceptos
motrices básicas, xenéricas e específ icas e específ icos de Educación f ísica e os
introducidos noutras áreas coa práctica de
da condición f ísica, participando en
activ idades artístico expresiv as.
activ idades artístico-expresiv as.
EF-B4.7-Recoñecer e v alorar a
posibilidade de cambiar as montaxes ou
coreograf ías de activ idades
artísticoexpresiv as (espazos, materiais,
tempos...) para adaptalas ás necesidades
do grupo.

EF-B5.5-Recoñecemento e aplicación das
medidas básicas de prev ención e
seguridade na práctica de activ idade física
en relación coa execución motriz, ao uso
de materiais e espazos. B5.6. Valoración
da activ idade f ísica como f actor esencial
no mantemento e mellora da saúde.
Aprecio, gusto e interese polo coidado do
corpo.

EF-B5.3-Identif icar e interiorizar a
importancia da prev ención, a recuperación
e as medidas de seguridade na realización
da práctica da activ idade f ísica.

6º-EF4.2.1-Identif ica a capacidade f ísica básica implicada de
f orma máis signif icativ a nas actividades expresiv as.
6º-EF4.2.2-Recoñece a importancia do desenv olv emento das
capacidades f ísicas para a mellora das habilidades motrices
implicadas nas activ idades artístico-expresiv as.

6º-EF5.3.1-Explica e recoñece as lesións e enf ermidades
deportiv as máis comúns, así como as accións prev entiv as e os
primeiros auxilios.

CMCCT
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
CMCC
T

5. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES
Criterio
de
Estándares
avaliación

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.1

EF-B1.1

6º-EF1.1.1 - Adopta unha
actitude crítica ante as
modas e a imaxe corporal
dos modelos publicitarios.

6º-EF1.1.2 - Explica aos
seus compañeiros e
compañeiras as
características dun xogo
practicado na clase e o
seu desenvolvemento.

6º-EF1.1.3 - Recoñece e
cualifica negativamente
as condutas inapropiadas
que se producen na
práctica ou nos
espectáculos deportivos.

6º-EF1.1.4 - Demostra un
nivel de autoconfianza
axeitada ás súas
capacidades.

Grao mínimo para superar a

T1

T2

T3

% de
peso

% de
peso

% de
peso

área
Indicador mínimo de logro

X

X

X

3.23%

X

2.63%

X

3.23%

X

X

2.63%

2.08 %
4.55%

3.23%

X

2.63%

2.08 %
3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Posta
en común. Rúbrica. Cuestionario aberto.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Posta
en común. Rúbrica
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as. Cuestionarios.

X

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario). Posta
en común. Cuestionario aberto.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

2.08 %
4.55%

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as. Cuestionarios.

2.08 %
4.55%

éxito

% peso
no curso

X

Ás veces

Sempre, pero non sempre con

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Producións motrices

C.C.

CSC
CAA
CSIEE

CCL
CAA
CSC

CSC
CAA
CSIEE

CSC
CSIEE
CAA

EF-B1.2

EF-B1.2

EF-B1.2

6º-EF1.2.1 - Utiliza as
novas tecnoloxías para
localizar e extraer a
información que se lle
solicita.

6º-EF1.2.2 - Presenta os
seus traballos atendendo
as pautas
proporcionadas, con orde,
estrutura e limpeza, e
utilizando programas de
presentación.

6º-EF1.2.3 - Expón as
súas ideas de forma
coherente e exprésase de
forma correcta en
diferentes situacións e
respecta as opinións dos
e das demais.

X

X

PROCEDEMENTOS: Lista de
control/cotexo.Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Producións motrices

X

Faino coa axuda do mestre

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Producións motrices

CD CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.
X

X

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CCL CD
CAA

Portfolio

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CCL
CSC

EF-B1.3

EF-B1.3

6º-EF1.3.1 - Participa
activamente nas
actividades propostas
buscando unha mellora
da competencia motriz.

6º-EF1.3.2 - Demostra
autonomía e confianza en
diferentes situacións,
resolvendo problemas
motores con
espontaneidade e
creatividade.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as.
Case sempre e molestando aos
compañeiros ou ao mestre

X

X

X
2.08 %

4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico

CSC
CAA

(anecdotario). Producións motrices.
Rúbrica

Resolve problemas motores coa
axuda do mestre

X

X

X
2.08 %

4.55%

3.23%

2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Intercambios orais cos
alumnos/as. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica Resolución de exercicios e
problemas.

CSIEE
CAA
CCEC

PROCEDEMENTOS: Observación

EF-B1.3

EF-B1.3

6º-EF1.3.3 - Incorpora
nas súas rutinas o
coidado e hixiene do
corpo.

6º-EF1.3.4 - Participa na
recollida e organización
de material utilizado nas
clases.

sistemática.
Trae a indumentaria correcta e o
material de aseo, pero raras veces
o utiliza

X

X

X
2.08 %

4.55%

3.23%

2.63%

X

X

X

4.55%

3.23%

2.63%

Ás veces

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario). Rúbrica

CSC
CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC

EF-B1.3

EF-B1.3

EF-B2.1

EF-B2.1

6º-EF1.3.5 - Acepta
formar parte do grupo que
lle corresponda e o
resultado das
competicións con
deportividade.

6º-EF1.3.6 - Recoñece e
respecta as normas de
educación viaria en
contornos habituais e non
habituais.

6º-EF2.1.1 - Respecta a
diversidade de realidades
corporais e de niveis de
competencia motriz entre
os nenos e nenas da
clase.

6º-EF2.1.2 - Toma de
conciencia das esixencias
e valoración do esforzo
que comportan as
aprendizaxes de novas
habilidades.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.

CSC
CAA

Rexistro anecdótico (anecdotario).

X

Coñece algunha pero non as
respecta sen apoio

2.08 %
2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Cuestionarios. Intercambios
orais cos alumnos/as. Análise das
producións dos alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario).Rúbrica. Xogos de
simulación e dramáticos.

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

Ás veces

2.08 %
3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CSC
CAA
CSIEE

EF-B3.1

EF-B3.1

6º-EF3.1.1 - Adapta os
desprazamentos a
diferentes tipos de
contornos e de
actividades
físicodeportivas e
artísticoexpresivas
axustando a súa
realización aos
parámetros
espazotemporais e
mantendo o equilibrio
postural.
6º-EF3.1.2 - Adapta a
habilidade motriz básica
de salto a diferentes tipos
de contornos e de
actividades
físicodeportivas e
artísticoexpresivas,
axustando a súa
realización aos parámetros
espazotemporais e
mantendo o equilibrio
postural.

Desprázase, pero ten dificultade
para variar o punto de apoio

Salta á comba pero mantén o
ritmo non mais de 5 saltos
consecutivos

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.23%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.23%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Lista de control/cotexo.
Rúbrica. Producións motrices.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario).Producións
motrices.Rúbrica

CSC
CCEC
CAA
CSIEE

CSC
CCEE
CAA
CSIEE

EF-B3.1

6º-EF3.1.3 - Adapta as
habilidades motrices
básicas de manipulación
de obxectos (lanzamento,
recepción, golpeo etc.) a
diferentes tipos de
contornos e de
actividades
físicodeportivas e
artísticoexpresivas,
aplicando correctamente
os xestos e utilizando os
segmentos dominantes e
non dominantes.

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
3.23%

2.63%

(anecdotario).Producións motrices.

6º-EF3.1.4 - Aplica as
habilidades motrices de
xiro a diferentes tipos de
contornos e de

EF-B3.1

actividades
físicodeportivas e
artísticoexpresivas, tendo
en conta os tres eixes
corporais e os dous
sentidos, e axustando a
súa realización aos
parámetros
espazotemporais e
mantendo o equilibrio
postural.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico

CSC
CCEE
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
Impúlsase pero non chega a dar o
xiro completo en ningún eixe sen
axuda

X
2.08 %
3.23%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario).Rúbrica. Producións
motrices

CSC
CCEE
CAA
CSIEE

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B4.1

6º-EF3.1.5 - Mantén o
equilibrio en diferentes
posicións e superficies.

6º-EF3.1.6 - 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.

6º-EF4.1.1 - Representa
personaxes, situacións,
ideas, sentimentos,
utilizando os recursos
expresivos do corpo
individualmente, en
parellas ou en grupos.

X
Ás veces

2.08 %
3.23%

PROCEDEMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario).Rúbrica. Producións
motrices
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico
(anecdotario).Producións motrices.

CSC
CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
X

X

Ás veces

2.08 %
3.23%

2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.63%

CSC
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. CAA
Escala de observación. Rexistro anecdótic o CSIEE
(anecdotario).Producións motrices.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Xogos de
simulación e dramáticos

CCEC
CSC
CAA

EF-B4.1

EF-B4.1

EF-B4.1

EF-B4.2

6º-EF4.1.2 - Representa
ou expresa de forma
creativa movementos a
partir de estímulos
rítmicos ou musicais,
individualmente, en
parellas ou grupos.

6º-EF4.1.3 - Coñece,
propón e leva a cabo
bailes e danzas
representativas da cultura
galega e doutras culturas,
seguindo unha
coreografía establecida.

6º-EF4.1.4 - Constrúe e
leva a cabo composicións
grupais en interacción cos
compañeiros e
compañeiras utilizando os
recursos expresivos do
corpo e partindo de
estímulos musicais,
plásticos ou verbais.
6º-EF4.2.1 - Identifica a
capacidade física básica
implicada de forma máis
significativa nas
actividades expresivas.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
X
Ás veces

2.08 %
2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
X
Ás veces

2.08 %
2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CCEC
CSC
CAA

CCEC
CAA
CSC
CSIEE

Producións motrices

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.63%

X
Ás veces

2.08 %
3.23%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Xogos de simulación e
dramáticos
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: lista de
control/cotexo.Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CCEC
CAA
CSC

CMCCT
CSC
CAA

EF-B4.2

EF-B5.1

EF-B5.1

EF-B5.1

6º-EF4.2.2 - Recoñece a
importancia do
desenvolvement o das
capacidades físicas para
a mellora das habilidades
motrices implicadas nas
actividades
artísticoexpresivas.

6º-EF5.1.1 - Interésase
por
mellorar
as
capacidades físicas.

6º-EF5.1.2 - Relaciona os
principais hábitos de
alimentación coa
actividade física (horarios
de comidas,
calidade/cantidade dos
alimentos inxeridos etc.).

6º-EF5.1.3 - 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.

X

Ás veces, pero non valora moito a
importancia

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
2.08 %

3.23%

2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Non se esforza case nada por
melloralas

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Rúbrica

2.08 %
2.63%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario). Producións motrices.
Proba de capacidade motriz. Rúbrica.

CMCCT
CAA
CSC

CSIEE
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
Ás veces

2.08 %
4.55%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CSC
CAA
CMCCT

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

Fai exercicio físico algún recreo

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Rúbrica

CSC
CAA
CMCCT

EF-B5.1

EF-B5.1

6º-EF5.1.4 - Adopta e
promove hábitos posturais
axeitados na súa vida
cotiá e na práctica da
actividade física,
recoñecendo a súa
importancia para saúde.

6º-EF5.1.5 - Realiza os
quecementos de forma
autónoma e sistemática,
valorando a súa función
preventiva.

PROCEDEMENTOS: Observación
X

X

sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

X

3.23%

X

2.63%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario).

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico

CSC
CAA
CSIEE
CMCCT

CSC
CAA
CSIEE

(anecdotario). Producións motrices.

EF-B5.2

EF-B5.2

EF-B5.2

6º-EF5.2.1 - Mostra unha
mellora global con
respecto ao seu nivel de
partida das capacidades
físicas orientadas á
saúde.

6º-EF5.2.2 - Identifica a
súa frecuencia cardíaca e
respiratoria, en distintas
intensidades de esforzo.

6º-EF5.2.3 - Adapta a
intensidade do seu
esforzo ao tempo de
duración da actividade.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as. probas específicas

X
Non mellora case nada

2.08 %
2.63%

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz. Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
Ás veces

2.08 %
2.63%

X

X

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz. Escala de observación. Rexistro
anecdótico (anecdotario). Rúbrica.

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Producións motrices.

CAA
CSIEE
CSC

CAA
CMCCT
CSC

CAA
CSIEE
CSC

EF-B5.2

EF-B5.3

EF-B6.1

EF-B6.1

6º-EF5.2.4 - Identifica o
seu nivel comparando os
resultados obtidos en
probas de valoración das
capacidades físicas e
coordinativas cos valores
correspondentes á súa
idade

Ás veces

6º-EF5.3.1 - Explica e
recoñece as lesións e
enfermidades deportivas
máis comúns, así como
as accións preventivas e
os primeiros auxilios.

Explica as accións preventivas
para evitar lesións e enfermidades
deportivas e os primeiros auxilios.
non explica correctamente as
lesións máis comúns.

6º-EF6.1.1 - Utiliza os
recursos adecuados para
resolver situacións
básicas de táctica
individual e colectiva en
diferentes situacións
motrices.

6º-EF6.1.2 - Realiza
combinacións de
habilidades motrices
básicas axustándose a un
obxectivo e a uns
parámetros
espazotemporais.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %
3.23%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Lista de control/cotexo.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CAA
CMCCT
CSC

Traballo de aplicación e síntese.
PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

X
2.08 %
2.63%

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e
síntese.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Utiliza táctica individual pero sen
éxito táctica colectiva

2.08 %
2.63%

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Rúbrica

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices.

CCL
CAA
CSC
CMCCT

CSC
CSIEE
CAA

CAA
CSIEE
CSC

EF-B6.2

EF-B6.2

EF-B6.2

EF-B6.3

6º-EF6.2.1 - Expón as
diferenzas, características
e/ou relacións entre xogos
populares, deportes
colectivos, deportes
individuais e actividades
natureza.

6º-EF6.2.2 - Recoñece a
riqueza cultural, a historia
e a orixe dos xogos e os
deportes tradicionais de
Galicia.

6º-EF6.2.3 - Realiza e
pon en valor distintos
xogos e deportes
tradicionais de Galicia
respectando os principios
e regras específicas
destes.

6º-EF6.3.1 - Identifica a
capacidade física básica
implicada de forma máis
significativa nos
exercicios.

X

X

4.55%

2.63%

Ás veces

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
2.08 %

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).

CCL
CCEE
CAA
CSC

Producións motrices

Recoñece algún pero case non os
practica

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X
2.08 %

4.55%

X

2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Ás veces

2.08 %
4.55%

2.63%

X
Ás veces

2.08 %
2.63%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices. Rúbrica

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo. Escala de observación.
Rexistro anecdótico (anecdotario).
Producións motrices
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Escala de observación
Traballo de aplicación e síntese.

CCEC
CAA
CSC

CCEC
CAA
CSC

CMCCT
CSC
CAA

EF-B6.3

EF-B6.3

EF-B6.3

EF-B6.4

EF-B6.4

6º-EF6.3.2 - Recoñece a
importancia do
desenvolvement o das
capacidades físicas para
a mellora das habilidades
motrices.

6º-EF6.3.3 - Distingue na
práctica de xogos e
deportes individuais e
colectivos estratexias de
cooperación e de
oposición.

6º-EF6.3.4 - Describe os
exercicios realizados,
usando os termos e
coñecementos que sobre
o aparello locomotor se
desenvolven na área de
Ciencias da natureza.
6º-EF6.4.1 - Faise
responsable da
eliminación dos residuos
que se xeran as
actividades no medio
natural

6º-EF6.4.2 - Utiliza os
espazos naturais
respectando a flora e a
fauna do lugar.

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais
cos alumnos/as. Observación sistemática.
X
Sí a recoñece

2.08 %
3.23%

INSTRUMENTOS: Posta en común.
Escala de observación. Lista de
control/cotexo. Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CMCCT
CAA
CSC

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais
cos alumnos/as. Observación sistemática.
X
Ás veces

2.08 %
2.63%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática. Análise das producións dos
alumnos/as.

X

Describe pero con bastantes
incorreccións

INSTRUMENTOS: Posta en común.
Escala de observación. Lista de
control/cotexo. Rexistro anecdótico
(anecdotario).

2.08 %
3.23%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rúbrica. Lista de
control/cotexo. Traballo de aplicación e
síntese.

CMCCT
CAA
CSC

CMCCT
CCL
CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
Ás veces

2.08 %
4.55%

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

Ás veces

2.08 %
3.23%

2.63%

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CSC
CAA

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CSC
CAA

6. UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN
Nº
SESIONES/CURSO
TRIMESTRE
S
DÍAS

CURSO

1º T

2º T

28

21

3º
T
21

TOTAL

70

5º e 6º
77

UD1

LUNS-XOVES

10
SES
TRIMESTRE

UD2

9 SES 9 SES

UD4

UD5

UD6

UD7

UD8

9
SES

12 SES

8 SES

8 SES

5 SES

UD

CONTIDOS
AVALIACIÓN INICIAL

1º

2º

UD3

1

O reencontro

2

O meu corpo

3

O meu corpo móvese

4

Iniciación deportiva

3º

5

Deportes

6

Xogos alternativos

7

Xogos cooperativos

8

Xogos tradicionais

7. ENSINANZAS TRANSVERSAIS
Esta programación incorporará o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén
pola LOMCE, no proceso de aprendizaxe. Como é de agardar, a comprensión lectora,
a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse
intensamente ó longo de todo o proceso, pero tamén terán cabida nas sesións de EF a
promoción da igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva
entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e resolución
pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo
e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio
ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das
TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito
emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a
prevención dos accidentes de tráfico.
A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o
seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino debe abordarse desde
todas as áreas de coñecemento, tanto no ámbito formal como no non formal e o
informal.
Están incluídos no cadro de relación dos aspectos curriculares por trimestres Lenda
transversais:
CL- COMPRENSIÓN LECTORA
Lecturas relacionadas coa EF
EOE- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA
Comunicación e expresión das súas vivencias, explicación de xogos coñecidos
por eles.
CA- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Grabación de sesións e visión
TIC- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
Seguir el deporte y la práctica de actividades en los medios.
EMP- EMPRENDEMENTO
Animación a realizar deporte en el tiempo de ocio.
EC- EDUCACIÓN CÍVICA

Traballarase en calquera bloque de contido onde se leve a cabo a formación de
grupos ou equipos, a exposición de traballos, pero tamén respectando o traballo
e xogos dos compañeiros individualmente.
PV- PREVENCIÓN DA VIOLENCIA
Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen

participación,

baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos
alumnos e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por
idade, raza, sexo, relixión ou niveles de habilidade.
Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os
estereotipos sexistas.
Desenvolver a autonomía persoal e tamén as posibilidades de tomar iniciativas
e establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de grupo.
Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o
rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas
EV- EDUCACIÓN E SEGURIDADE VIARIA
Axudaranos á convivencia cos demais e ao respeto polos valores máis
importantes da nosa sociedade.
8. AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días de clase realizaranse diversos exercicios e actividades física para
comprobar o nivel físico do alumnado (carreira, salto, elasticidade...).
Levarán unha ficha médica para cubrir nas súas casas co obxecto de ter coñecemento
de calquera tipo de deficiencia ou problema que poida xurdir ao longo das sesións e
saber tamén se se necesita algún tipo de adaptación.
Tamén levarán unha ficha de actitude ante a actividade física para poder coñecer un
pouco a que dedican o seu tempo de ocio e cales son os seus gustos.

9. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das
competencias clave e os obxectivos fixados.
No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para
o desenvolvemento do currículo.
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos
pais das cualificacións obtidas. A asignatura dividirase en temas ou unidades
didácticas, proxectos ou tarefas que se repartirán ao longo das tres avaliacións.
Os procedementos empregados servirán para obter información cualitativa (subxectiva)
do progreso do alumno nesta área e nas competencias clave.
A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e
avaliando o seu propio progreso..Para cualificar, atendendo aos criterios establecidos,
empregaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:
ESCALAS DE VALORACIÓN: Cada unha delas posúe unha numeración de 1 ao 10, en
función do grao de consecución do ítem formulado, relacionados cos contidos a
traballar.Estas escalas serán específicas para cada unidade didáctica por valorar os
contidos traballados nas sesións realizadas.
ESCALA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL: Esta escala incluirase en todas as sesións
e teranse en conta as seguintes observacións, por considerar que deben cumprirse
durante todo o curso
REXISTRO ANECDÓTICO
Utilizarase como instrumento de avaliación no que se rexistrarán as incidencias
observadas, os aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc, que
creamos significativos á hora de avaliar.
Respecto aos momentos de avaliación:

AVALIACIÓN INICIAL
§ Ao inicio de cada unidade didáctica.
§ Coñecer o nivel dos alumnos respecto aos contidos que se van desenvolver.
§ Rexistros por medio dunha escala devaloración.

AVALIACIÓN CONTINUA/FORMATIVA
§ Ao longo da unidade didáctica.
§ Saber cómo marcha e que aspectos se poden ir cambiando.
§ É formativa porque os resultados serven para realizar os axustes e correccións
necesarias.
§ A través fundamentalmente de técnicas de observación.
AVALIACIÓN SUMATIVA/FINAL
§ Ao final da unidade didáctica.
§ Comprobar o grao de aprendizaxe dos contidos por parte do alumnado.
§ Rexistro por medio dunha escala de valoración.
Os resultados da avaliación expresaranse como insuficiente(IN), suficiente(SU), ben
(BE), notable (NT) e sobresaínte (SB).
ÍTEMS
1- 4

5

6

7- 8

9 -10

Insuficiente

Suficiente

Ben

Notable

Sobresaliente

Os criterios de avaliación que se seguirán son:

Actitude do alumno

50%

Ámbito cognitivo

20%

Competencia motriz

30%

10. METODOLOXÍA
Tendo en conta o contexto no que se encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o
que vamos a impartir a nosa labor docente, obxectivos que queremos conseguir,
contidos a tratar, material do que dispoñemos, instalacións, número de alumnos e
alumnas,etc. Seguiremos unha serie de pautas metodolóxicas que deben impregnar en
todo momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a necesidade de partir
do nivel de desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a nosa programación, a
importancia da interdisciplinariedade, da intradisciplinariedade, da educación en valores
á hora de abordar contidos, etc.Todo isto baixo un enfoque globalizador e buscando
unha aprendizaxe significativa.
Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión, se ben se recorrerá
igualmente a diversos estilos de ensino. A súa utilización é recomendable en Educación
Primaria, debido a moitas das súas características: divertido, educativo, evasivo,
motivante,

libre,

gratuito,

ficticio,

incerto,

convencional,creativo,

coeducativo,

espontáneo, significativo, integral…

Son recomendables os estilos de ensino que plantexen situación de ensino que obrigan
aos nenos/as a buscar solución, a resolver problemas motrices a través da indagación
e investigación. Na nosa programación utilizaremos ensinanzas que faciliten a
participación do alumnado, que respeten a individualización da ensinanza,e sobre todo
que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa. Así empregaremos en moitos
casos estilos de ensino mediante a búsqueda (descubrimento guiado e resolución de
problemas), aínda que tamén faremos uso nalgunha ocasión concreta de estilos máis
directivistas como o mando directo ou a asignación de tarefas.

§

MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. Utilizarase o mando directo
sobre todo en actividades que poden ser perigosas pola súa natureza. Onde
nos interese manter un certo control sobre o alumnado.

§

ASIGNACIÓN DE TAREFAS: Facilítanse as tarefas e non se obriga ao
alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o alumno/a é independiente
á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou tempo a adicar.

§

DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a
descubra. O profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a
solución. O mestre/a dará pistas, e pasará á seguinte cando a resposta anterior
sexa correcta. Se hai varias respostas posibles, darase un indicio para que o
alumnado se decida por unha.

§

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias
solucións.Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao
de liberdade e participación individual é case completo. O alumno/a motívase
polo descubrimento de novedosas solucións.

Algúns principios básicos que se terán en conta ao longo das sesión son os seguintes:
§

REFORZO POSITIVO: É importante que os alumnos/as estean

motivados.

Debe crearse un ambiente de confianza no que os alumnos/as se sintan
seguros/as.
§

PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do
doado ao difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente.

§

INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que
os exercicios sexan asimilados axeitadamente.

§

TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse
no patrón doutros movementos aprendidos anteriormente.

§

INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e
necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa.

§

INDIVIDUALIZACIÓN:

Hai que respectar as características morfolóxicas,

fisiolóxicas e funcionais. Cada un é como é.
§

PARTICIPACIÓN:
activamente.

Non haberá aprendizaxe

se o neno/a non participa

Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:
§

Levar sempre a clase preparada para evitar rutina e improvisación.

§

Daranse explicacións breves, claras e concretas.

§

Crearase un clima de atención.

§

Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios ben polo profesor ou
por calquera alumno que sepamos que pode facer de modelo.

§

Utilizarase un vocabulario axeitado segundo o nivel dos alumnos/as.

§

Durante as explicacións e demostracións, colocarase en lugares visibles para
que os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade.

A. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS
A disposición e organización permitirá desprazarse polos distintos espazos e os
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de xeito autónomo e para
que o poidan recoller unha vez rematado as sesións.
O alumnado organizarase no espacio dependendo do tipo de tarefas e actividades a
realizar. As formas de agrupamento serán variadas en función das necesidades
contextuais podendo ser individuais, parellas, trios, pequenos grupos, gran grupo...
segundo diferentes criterios como o azar, a estatura e a organización da clase tamén
será variada segundo o momento e a tarefa da sesión (frontal, en circunferencia...). A
posición do mestre vai depender de onde deba centrar atención ou a función a
desempeñar en cada situación,atopándose nunha posición interna(como xogador,
árbrito), externa(observador) ou focal(en axudas individuais).
As actividades tipo propostas ao longo dos sesións serán variadas, atopándonos
diferentes tipos: as de diagnóstico e avaliación (para valorar o nivel inicial do alumnado
e o proceso levado a cabo), as de desenvolvemento e aprendizaxe (para que o
alumnado alcance os obxectivos propostos) e as de reforzo ou ampliación (para aqueles
alumnos con NEAE ou avantaxados).
Outro aspecto importante é o desenvolvemento das sesións.

As sesións que compoñen cada unidade didáctica dividiranse en cinco partes:
Fase de información: breve explicación sobre o que se traballará na sesión,
estrutura da clase, organización do material, contidos a traballar...É unha fase
principalmente cognitiva. Terá unha duración aproximada de 5´.
Fase de animación: xogos e actividades nos que se realizan movementos globais
para a acitivación psicomotriz, cognitiva e afectiva. Preténdese evitar lesións por
frío e motivar aos alumnos para realizar eficazmente a sesión. Durará entre 6 a
8´.
Fase principal: xogos e tarefas que desenvolven os contidos e se dirixen á
consecución dos obxectivos da unidade .É a parte máis importante da sesión e
durará uns 30´.
Fase de volta á calma: realizaranse actividades de baixa intensidade como xogos
sensoriais, de relaxación... que permitan aos alumnos recuperarse dos esforzos
da fase anterior e evitar que cheguen cun estado emocional de alteración á clase
seguinte. Durará uns 5´.
Fase de análise dos resultados: reflexionaremos xunto cos nosos alumnos/as
sobre aspectos da sesión referentes a como saíu, que lles gustou e que non, que
lles resultou máis difícil, grao de participación, problemas xursidos...Terá unha
duración duns 5´.
Ao longo das diferentes sesións, estas partes poden sufrir algunha modificación.
NORMAS XERAIS EN TODAS AS SESIÓNS
Ao chegar ao ximnasio sentaranse nunha zona determinada para comezar a sesión,
na cal se sentarán tamén ao rematar cada xogo ou actividade.
Empregar roupa e calzado axeitado para a prática de actividade física.
Irán ao baño ao rematar a sesión ou cando teñan permiso do profesor.
Tanto para ir ao ximnasio como de volta á clase deberán ir sen alborotar.

B. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS
A información referente a contextualización do centro educativo aparece reflexada no
Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do centro e o ámbito
no que se encontra.
INSTALACIÓNS E RECURSOS
Para as sesións de EF disponse dun pavillón polideportivo, con campos marcados de
fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón hai espaldeiras, porterías
e canastas de baloncesto. Dispón de almacén para gardar o material de Educación
Física pero non está en condicións, o que dificulta a nosa labor docente, xa que o
teremos que levar desde o despacho de dirección, lugar onde se atopa gardado todo o
material. Esta dificultade ven dada pola distancia que hai, sobre todo para os días de
chuvia. Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo,
idóneo para as actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso, aínda que as
condicións non son óptimas.
Dispoñemos de pequeno material en bastante bo estado como aros, pelotas de diversos
cores e tamaños, cordas, balóns diversos, conos , discos voadores, picas, bancos
suecos, minitramp, colchonetas, raquetas, vaias de salto, paracaidas, radiocasete e
música variada para as unidades adicadas aos bailes e danzas sticks de hockei, etc. .
Dispoñemos dunha biblioteca e unha aula compartida para música e psicomotricidade
para levar aos alumnos/as nalgunhas unidades didácticas.
Desde a consellería cómpre aportación de gran material: colchón quitamedos, bloques
de espuma de diferentes formas e tamaños, etc..., material necesario para o
desenvolvemento das sesións e que é inviable poder mercar desde o centro dado o seu
elevado custo e o mínimo orzamento dispoñible para o centro.

11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Atenderase á diversidade dos alumnos/as segundo as circunstancias, pero
comezaremos coa atención a esta diversidade no desenvolvemento diario das sesións
cun axuste continuo das estratexias de ensinanza e aprendizaxe, con diversas axudas
pedagóxicas que permitan aos alumnos/as seguir o proceso en función das súas
motivacións, intereses e capacidades.

Concretaranse en medidas tales como adaptación de obxectivos en función das
distintas etapas evolutivas e aprendizaxes previos; priorización de contidos atendendo
a determinadas capacidades segundo o momento concreto no que se atopen os
alumnos/as, seleccionando os contidos de cada bloque que se consideren máis
adecuados ao momento e, en función destas decisións adaptar e concretar os criterios
de avaliación.
Esta programación vai dirixida ao primeiro curso e según a orde do 6 de outubro de
1995 non é necesario facer ninguhna adaptación nas nosas sesións á hora da
realización das actividades. Os alumnos non sofren ningún transtorno que lles impida
realizar a práctica de actividade física, únicamente hai que estar máis pendente e
axudar a aqueles alumnos que teñen máis dificultade na realización das tareas
propostas.
A programación sufrirá modificacións precisas que garantan, na medida do posible, a
continuidade na aprendizaxe paralelo ao resto do grupo, xa que creemos

que

o

alumno/a pode realizar, con adaptacións, máis ou menos importantes, as actividades
propostas.
O deseño da programación realizarase en función de súa discapacidade e modificando
cuestións como:
q

Facilitará o acceso do alumno/a ao traballo cotiá.

q

Buscará o modo de comunicación máis claro para o alumno.

q

Procurará cando se precise a axuda dun compañeiro/a para delimitar, o espazo de
movemento do alumno.

q

Adaptar os materiais a utilizar nas clases, para que o alumno/a poida desenvolver
con normalidade a programación. Eliminaranse as actividades complexas en canto
a obstáculos de diferentes alturas, espazos …

q

Repetir as explicacións das posibles dúbidas que xurdan nas sesións para amellorar
a comprensión naqueles alumnos/as con deficiencias.

q

Elaborar sesións adaptadas ao alumnado en colaboración co persoal especializado
(Coordinar con el equipo de orientación).

q

Atención aos alumnos/as con necesidades educativas temporais.

Intentarase por todos os medios a integración de todo o alumnado, que non se separe
do grupo e dos obxectivos, aportándolle os beneficios que esta materia lle pode dar.
A modo de exemplo:
PATOLOXÍAS

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN
q

Temperatura ambiental: evitaremos a temperatura ambiental
elevada e o uso de roupa de abrigo excesivo.

q

Humidade ambiental: A sequidade do ambiente incrementa la
xerosis e o prurito na dermatite atópica.

q

Exposición solar: deberá evitarse sempre a queimadura solar.

q

Roupa: Evitar o contacto directo da pel coa lá, plásticos,
gomas, etc. Recoméndase o uso de roupa de algodón.

q

Alimentos: non é necesario efectuar restricións dietéticas, só
evitar algúns produtos ácidos, excitantes ou con alto contido
histamínico.

q

Vacinas: deberá ter o seu calendario de vacinas sempre ao
día.

q

Enfermidades asociadas: non se aprecian.

q

Hixiene escolar: deberá traer sempre consigo unha muda de
roupa das características antes mencionadas.

q

Emolientes: non se pon (en hora escolar) ningún tipo de
crema emoliente “hidratante”; na súa casa ponse cando a
alerxia está no seu estado máis óptimo.

q

PATOLOXÍAS

Rascamento: o rascamento e o frotamento son factores
decisivos no mantemento das lesións, por iso a necesidade
de evitalos.

PAUTAS XERALES DE ACTUACIÓN

Se hai problemas de movemento en xeral, pode sentir complexos
debido a súa tipoloxía.
Realizará o seguinte:
q

Reforzos verbais, co fin de que participen nas actividades.

q

Traballo de respecto cara as diferenzas individuais, a
aceptación dun mesmo e dos demais.

q

Coordinación co titor e que este se entreviste cos pais sobre
hábitos de alimentación e actividades, importancia de ser
estudado por un especialista e recomendación de actividades
físicas extraescolares.

q

Non realizar esforzos violentos e tampouco carreiras
continuas, saltos ou exercicios con aparatos ximnásticos.

q

PATOLOXÍAS

Valorar o seu esforzo e participación.

PAUTAS XERAIS DE ACTUACIÓN
Evitar en todo momento o seguinte:
q

Ambientes fríos, secos, contaminados, con fume.

q

Contacto cunha persoa infectada con bronquite.

q

Calquera tipo de infección respiratoria, pitos ou tose.

q

Actividade intensa ou de moita duración.
Realizarase o seguinte:

q

Tomar a medicación antes da actividade (se procede) q
Realizar un calentamento prolongado e progresivo.

q

Realizar o exercicio a intervalos (intensidade moderada)

q

Respirar despacio, polo nariz, para reducir a
hiperventilación.

q

Realizar exercicios que dilaten, mobilicen o tórax.

12. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA
En canto ó uso de tecnoloxias da información e a comunicación (TIC),o ensino debe
adaptarse aos novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen. Este
grupo traballa con libros dixitais, polo que a competencia dixital se complementará coa
búsqueda de información ou tratamento desa información dixital.
13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR
Dentro das actividades propostas polo Plan lector de centro para acadar os obxectivos
propostos, nas clases de Eduación Física centrarémonos en :
Búsqueda de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións,
como a adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal.
Lectura das normas da clase de Educación Física.
Lectura das instruccións dalgúns xogos ou actividades.
Realización dos cuestionarios ou fichas de cada unidade didáctica.
Aportacións a aula dalgúns libros de xogos e posterior consulta por parte dos
alumnos.
Contos motores e dramatizacións.
Decoración do ximnasio con carteis relacionados con algún deporte ou xogo, así
como de noticias ou novidades deportivas.
Sen embargo temos que ter en conta que se trata de alumnos do primeiro curso de
primaria, e moitos deles aínda non teñen acadado o obxectivo da lectura. Nese caso
será o profesor o que faga esa lectura para que todos se enteren, pero deste xeito
estaremos motivando e incitando a aprendizaxe da lectura e da escritura.
14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO
§

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA
No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física
impartiráse en lingua galega.

§

OBXECTIVOS XERAIS
Respondendo a un contorno galego- castelán falante e como pautas para a
planificación do noso proxecto lingüístico, centrarémonos en dous obxectivos
xerais:

Que o alumnado aumente a competencia e uso habitual do galego.
Que acaden unha axeitada competencia en galego ao remate da etapa.
§

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Manter unha conversa en galego.
Ampliar o vocabulario galego.
Fomento dos xogos tradicionais galegos
Realización de bailes e danzas da cultura galega

§

MEDIDAS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PREVISTOS.
Utilizaranse os textos en galego
As fichas e cuestionarios das distintas unidades estarán en galego.
Procuraremos que todo o material bibliográfica, audiovisual e informático
sexa presentado en galego.
As clases impartiranse engalego.

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO
Este ano imos a elaborar o noso Plan de Convivencia PLAN DE CONVIVENCIA
para:
a. Fomentar a convivencia no centro
b. Instaurar o sentimento de pertenza a un

grupo, sentindose todos os seus

membros ben acollidos , respetados e seguros, todos e todas.
c. Aprender estratexias de resolución pacífica de conflitos tales que nos permitan
vivir de xeito pacífico tanto dentro como fora da escola
d. Adquisición por parte do alumnado dsa competencias necesarias para lograr
unhas relacións sans consigo, cos demais e co medio no que vive
e. Dotar a comunidade educativa dos recursos necesarios para a xestión do
conflito.

Para levar a cabo isto centramos o noso labor en tres eixos fundamentais:
COIDADO DA PERSOA:
a. Procuraremos acadar nos nosos alumnos o benestar emocional.
b. Traballaremos a educación en valores e as habilidades sociais.
c. Prestaremos especial atención á diversidade entendendo adiferencia
coma un valor.
COIDADO DO ENTORNO:
Buscamos unha escola aberta e integrada no entorno. Procuraremos ter un
entorno físico agradable: Traballaranse a normas:
De cada unha das aulas: orden e limpeza do material escolar de
educación fisica
Do patio de recreo: limpeza e resolución de conflictos
Do resto das instalacións: pavillón, sala de psicomotricidade
COIDADO DAS RELACIÓNS:
ü Coas familias: Reunións informativas con todas as familias e
entrevistas persoais con cada unha das familias.
ü Entre todo o persoal do centro e, en especial entre o profesorado e o
alumnado e entre todo o alumnado polo que é necesario levar a cabo
unha labor titorial para:
Establecer entre todos unhas normas fundamentales de aula.
Acadar unha cohesión de todo o grupo.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Faise mención a elas na PXA. Participarase dende a asignatura de EF en todas as
conmemoracións indicadas pola Administración educativa e todas as que sexan de
interese e non estean programadas, sempre tratado no consello escolar previamente.
Especificamente, desde a EF, participaremos en XOGADE en varias actividades xa
referidas na PXA.

17. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

18. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR
No seguinte curso realizaranse as modificacións oportunas tendo en conta os
resultados da avaliación recollidos no cadro anterior.

