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1. Bases legais. 
 

A seguinte programación docente, básase no disposto en : 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa  

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro 

de 2014).  

2. Introdución 
 

A área  de Educación Física ten como finalidade principal desenvolver nas persoas 

a súa competencia motriz, entendida como a integración dos coñecementos, os 

procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta motora 

fundamentalmente. Para a súa consecución non é suficiente coa mera práctica, 

senón que é necesario a análise crítica que afiance actitudes, valores referenciados 

ao corpo, ao movemento e á relación coa contorna.  

Así mesmo, a Educación Física está vinculada á adquisición de competencias 

relacionadas coa saúde través de accións que axuden á adquisición de hábitos 

responsables de actividade física regular, e da adopción de actitudes críticas ante 

prácticas sociais non saudables.  

A competencia motriz evoluciona ao longo da vida das persoas e desenvolve a 

intelixencia para saber que facer, como facelo, cando e con quen en función dos 

condicionantes da contorna.  

A Educación Física debe ofrecer situacións e contextos de aprendizaxe variados; 

desde os que únicamente se trate  de controlar os movementos propios e coñecer 

mellor as posibilidades persoais, ata outras nas que as accións deben responder a 

estímulos externos variados e coordinarse coas actuacións de compañeiros ou 

adversarios, e nas que as características do medio poden ser cambiantes.  

Os elementos curriculares da programación da asignatura de Educación Física 

poden estructurarse en torno a cinco situacións motrices diferentes: 

a) Accións motrices individuais en contornas estables:  

b) Accións motrices en situacións de oposición.  
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c) Accións motrices en situacións de cooperación, con ou sen oposición.  

d) Accións motrices en situacións de adaptación á contorna física. O máis 

significativo nestas accións é que o medio no que se realizan as actividades non 

ten sempre as mesmas características, polo que xera incerteza.  

e) Accións motrices en situacións de índole artística ou de expresión 

 

O abanico de actividades da proposta curricular debe reflectir as manifestacións 

culturais da sociedade na que vivimos, que se manifesta tanto en novas formas de 

lecer como o turismo activo e as actividades de fitness  ou wellness, como nos 

xogos e deportes, ou nas manifestacións artísticas. A oferta variada e equilibrada, 

que conteña actividades de todos os tipos de situación motriz e incorpore os 

elementos transversales en función das características madurativas 

correspondentes a cada curso, permitirá que o alumnado progrese na súa 

competencia motriz. 

O xogo é un recurso imprescindible nesta etapa como situación de aprendizaxe, 

acordes coas intencións educativas, e como ferramenta didáctica polo seu carácter 

motivador. As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e análise do que 

acontece e a creación de estratexias para facilitar a transferencia de coñecementos 

doutras situacións. 

Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense diferentes 

criterios de avaliación que se concretizan nos estándares de aprendizaxe 

avaliables. 

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. Actividad física e saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

A educación física terá un carácter eminetememte global e lúdico convertendo o 

xogo no contexto ideal para a maioría das aprendizaxes. 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado e o 

traballo cooperativo e colaborativo. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA PARA A ETAPA  

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 
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j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

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. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas 

 

4. ASPECTOS EVOLUTIVOS DOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

4.1. ASPECTOS EVOLUTIVOS DE 6 A 8 ANOS. 

Desenvolvemento psicomotor: 

Paso do movemento global ao diferenciado, progresivo representación da acción 

do corpo o que permite un desenvolvemento do control postural e respiratorio, 

afirmación definitiva da lateralidade, diferenciación esquerda dereita e a 

independencia dos brazos respecto do corpo.  

Desenvolvemento social: 

Saída da contorna familiar, aparición das relacións sociais.  

Desenvolvemento intelectual: 

- Período de transición entre o período preoperativo e das operacións concretas.  

- Organización da función representativa, aparición de tarefas mentais 

semirreversibles, paso progresivo do pensamento egocéntrico e sincrético ao 

pensamento descentrado e analítico e imbricación do mundo intelectual e do 
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mundo afectivo.  

Desenvolvemento afectivo: 

Resolución do complexo de edipo e adquisición progresiva de equilibrio emotivo. 

 

4.2. ASPECTOS EVOLUTIVOS DE 8 A 10 ANOS. 

Desenvolvemento psicomotor. 

*Toma conciencia dos diferentes segmentos corporais.  

* Posibilidades de relaxamento global e segmentado.  

* Independencia funcional de diversos segmentos e elementos corporais.  

Desenvolvemento social 

* Xuízos de formación de cuadrillas Protagonismo e liderado.  

* Afán de aventuras e prestixio social  

* Competitividade  

* Aceptación do mando social dominante.  

Desenvolvemento Intelectual 

* Subperíodo de operacións concretas.  

* Constitución de esquemas operativos, reversibilidade, conservación, agrupacións, 

casualidade..  

* Operacións simples e concretas.  

Desenvolvemento afectivo. 

-  Equilibrio emotivo.  

-  Extraversión  

-  Bo axuste ás normas sociais. 

 

4.3. ASPECTOS EVOLUTIVO DE 1 0 A 12 ANOS.  

Desenvolvemento psicomotor 

- Independencia funcional, independencia dereita- esquerda, de brazos -pernas 

respecto do. tronco e transposición do coñecemento de si mesmo ao coñecemento 

dos demais.  

Desenvolvemento social.  

- Xorden as primeiras diferenzas entre o comportamento social de nenos e nenas.  

- Redución dos grupos de amigos, oposición ao mundo social e idade dos 

segredos.  
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Desenvolvemento intelectual.  

- Comeza o período do pensamento abstracto, separación do mundo interior do 

exterior  

Desenvolvemento afectivo.  

- Boa relación co adulto e mestre, inicio da pubertade aparición da intimidade, 

identificación sexual, reactivación das tendencias infantís reprimidas. 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 5.1. QUE SON AS COMPETENCIAS BÁSICAS? CALES SON? 
 

Enténdese por competencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización 

axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Na Orde do 

23 de xullo de 2014, pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos 

cursos primeiro, tercero e quinto de EP na C.Autónoma de Galicia, segundo o 

calendario de aplicación da Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade 

educativa, establécense as seguintes: 

1º Comunicación lingüística (CCL). 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 3º Competencia dixital (CD). 

4º Aprender a aprender (CAA). 

5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 7º Conciencia e 

expresións culturais (CCEC). 

7º Conciencia e expresións culturais(CCEC). 

Debemos destacar que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía, e que se deben tamén se deseñarán actividades integradas 

que permitan traballar  máis 

dunha competencia ao mesmo tempo. 
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5.2.CARACTERÍSTICAS DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 

 Proporcionan a capacidade de saber facer, é dicir, de aplicar os 

coñecementos aos problemas da vida profesional e persoal. Inclúen unha 

combinación de saber, habilidades e actitudes.  

 Poden ser adquiridas en todo tipo de contextos: escola, en casa, e en 

ámbitos extraescolares.  

 Son multifuncionais (poden ser utilizadas para conseguir múltiples 

obxectivos). 

 Teñen un carácter integrador, axuntando os coñecementos, os 

procedementos e as actitudes (saber, saber facer, ser).  

  Permiten integrar e relacionar as aprendizaxes con distintos tipos de 

contidos, utilizalos de xeito efectivo e aplicalos en diferentes situacións e 

contextos (aplicabilidade e transferencia).  

 Débense aprender, renovar e manter ao longo de toda a vida.  

 Constitúen a base dás aprendizaxes básicas posteriores.  

 Inspíranse na teoría relacionada coa aprendizaxe baseada en competencias 

(Competency Basede Training).  

5.3. COMO SE ADQUIREN AS COMPETENCIAS BÁSICAS?  
 

As competencias básicas pódense adquirir:  

 -  A través dás diferentes áreas curriculares; cada unha dás áreas curriculares 

ha de contribuír ao desenvolvemento dás competencias transversais e cada 

unha dás competencias básicas alcanzarase desde ou traballo de varias áreas 

ou materias.  

-   As medidas non curriculares ou paracurriculares; a acción titorial de mestres 

e a través dá planificación e realización de actividades complementarias e 

extraescolares.  

-   Son responsabilidade da Comunidade educativa: dos centros escolares, a 

administración educativa, os profesores, e a familia; pero tamén se adquiren a 

través da influencia de estamentos sociais extraacadémicos: medios de 

comunicación, outros axentes socioculturais, etc.  
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5.4. CONTRIBUCIÓN DO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AO 

DESENVOLVEMENTO DÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

A  área de Educación física contribúe esencialmente ao desenvolvemento da 

competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, mediante a 

percepción e interacción apropiada do propio corpo, en movemento ou en 

repouso, nun espazo determinado mellorando as súas posibilidades motrices. 

Contribúese tamén mediante o coñecemento, a práctica e a valoración da 

actividade física como elemento indispensable para preservar a saúde. Esta 

área é clave para que pícaros e pícaras adquiran hábitos saudables e de 

mellora e mantemento dá condición física que lles acompañen durante a 

escolaridade  e o que é máis importante, ao longo da vida.  

Na sociedade actual que progresa cara á optimización do esforzo intelectual e 

físico, faise imprescindible a práctica da actividade física, pero sobre todo a súa 

aprendizaxe e valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de 

prevención de riscos derivados do sedentarismo e, tamén, como alternativa de 

ocupación do tempo de lecer.  

Así mesmo ou área contribúe de forma esencial ao desenvolvemento da 

competencia social e cidadá. As características da  Educación física, sobre todo 

as relativas ao entorno no que se desenvolve e á dinámica das clases, fana 

propicia para a educación de habilidades sociais, cando a intervención 

educativa incide neste aspecto. As actividades físicas e en especial as que se 

realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar a relación, a 

integración e ou respecto, á vez que contribúen ao desenvolvemento dá 

cooperación e a solidariedade. .  

A educación física axuda a aprender a convivir, fundamentalmente no que se 

refire á elaboración e aceptación de regras para ou funcionamento colectivo, 

desde o respecto á autonomía persoal, a participación e a valoración da 

diversidade. As actividades dirixidas á adquisición das habilidades motrices 

requiren a capacidade de asumir as diferenzas así como as posibilidades e 

limitacións propias e alleas. O cumprimento das normas que rexen os xogos 

colabora na aceptación de códigos de conduta para a convivencia. As 
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actividades físicas competitivas poden xerar conflitos nos que é necesaria a 

negociación, baseada no diálogo, como medio para a súa resolución. 

Finalmente, cabe destacar que se contribúe a coñecer a riqueza cultural, 

mediante a práctica de diferentes xogos e danzas.  

Esta área contribúe nalgunha medida á adquisición dá competencia cultural e 

artística. Á expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa contribúe 

mediante a exploración e utilización dás posibilidades e recursos do corpo e do 

movemento. Á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da 

súa diversidade, faino mediante o recoñecemento e a apreciación das 

manifestacións culturais específicas da motricidade  humana, tales como os 

deportes, os xogos tradicionais, as actividades expresivas ou a danza e a súa 

consideración como patrimonio dous pobos. 

 Noutro sentido, a área favorece un achegamento ao fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia non deporte 

ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel prodúcense.  

A Educación física axuda á consecución dá Autonomía e iniciativa persoal na 

medida en que empraza ao alumnado a tomar decisións con progresiva 

autonomía en situacións nas que debe manifestar autosuperación, 

perseveranza e actitude positiva, Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao 

alumnado en aspectos de organización individual e colectiva das actividades 

físicas, deportivas e expresivas. O área contribúe á competencia de aprender a 

aprender mediante o coñecemento de se mesmo e das propias posibilidades e 

carencias como punto de partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un 

repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas motrices máis 

complexas. Iso permite ou establecemento de metas alcanzables cuxa 

consecución xera autoconfianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en 

actividades físicas colectivas facilitan a adquisición de recursos de cooperación.  

Doutra banda, esta área colabora, desde idades temperás, á valoración crítica 

das mensaxes e estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de 

información e comunicación, que poden danar a propia imaxe corporal. Desde 

esta perspectiva contribúese en certa medida á competencia sobre ou 

tratamento dá información e a competencia dixital. Ou área tamén contribúe, 

como ou resto dás aprendizaxes, á adquisición da competencia en 
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comunicación lingüística, ofrecendo gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que vos rexen e do vocabulario específico 

que a área achega. 

6. CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. 

 

Os diferentes contidos, metodoloxías que se traballarán e a súa temporalización 

poden sufrir modificacións ao longo do curso segundo as necesidades de persoal, 

instalacións deportivas ,do centro, tempo atmosférico,... . 

Ao longo do curso poderianse realizar algunhas actividades fora do centro, sempre 

co permiso do director. Por exemplo, a carreira de campo a través que se soe 

celebrar no polígono industrial de Bértoa organizado polo concello nos meses de 

decembro ou xaneiro. 

Poderianse realizar algunhas actividades con centros desta ou outra zona. 

Temporalización: 
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Primeiro curso: 
Primeira avaliación :  
-  Orientación espacial  
-  Percepción espazo-temporal 
 - Coñecemento e control do propio corpo 
- Xogos cooperación 
Segunda avaliación:  
-  Coordinacións 
-  lateralidade e orientación do propio corpo  
- xogos de cooperación oposición 
Terceira avaliación  
-  Expresión corporal  
-  Equilibrio estático e dinámico 
-  Actividades na natureza e no patio 

 
Cuarto curso:  
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal.  
-  Voleibol 
-  Desprazamentos, saltos  
-  Lanzamentos, recepcións e golpeos 
- xogos de cooperación oposición 
Segunda avaliación:  
-  Equilibrio  
- Xogos populares 
-  Xiros  
-  Balonmán 
-  Béisbol 
-  Badminton 
Terceira avaliación  
-  Baloncesto 
-  actividades na natureza 
- Fútbol 

 
Segundo curso: 
Primeira :  
-  Orientación espacial  
-  Percepción espazo-temporal 
 - Coñecemento e control do propio corpo 
-  desenvolvemento sensorial 
 - Xogos cooperación 
Segunda avaliación:  
-  Coordinacións 
-  lateralidade e orientación do propio corpo  
-  Orientación espacial 
- xogos de cooperación oposición 
Terceira avaliación  
-  Expresión corporal  
-  Equilibrio estático e dinámico 
-  Actividades na natureza e no patio 
 - xogos populares 

 
Quinto curso: 
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal 
-  Voleibol 
-  Atletismo 
-xogos cooperativos 
Segunda avaliación : 
-  fútbol.  
- Coordenacións con balón. 
- bádminton 
Terceira avaliación:  
- baloncesto 
- béisbol 
- orientación 

 
terceiro curso:  
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal.  
-  Desprazamentos, saltos  
-  Lanzamentos, recepcións e golpeos 
- xogos de cooperación oposición 
Segunda avaliación:  
-  Equilibrio  
- Xogos populares 
-  Xiros  
-  Balonmán 
-  Badminton 
Terceira avaliación  
-  Baloncesto 
-  actividades na natureza 

 
Sexto curso: 
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal 
-  Voleibol 
-  Atletismo 
- xogos cooperativos 
Segunda avaliación : 
-  fútbol.  
- Coordenacións con balón. 
- bádminton 
Terceira avaliación:  
- baloncesto 
- béisbol 
- orientación 
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PRIMEIRO CURSO 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

Aceptación da propia realidade corporal. 

Respecto das persoas que participan no xogo. 

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física. 

Utilización guiada de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

Integración das tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

Uso correcto de materiais e espazos na práctica da educación física. 

O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal. 

Adopción de condutas seguras ao actuar como peóns ou peoas nas saídas 

polocontorno do colexio. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

Aceptación da propia realidade corporal 

Confianza nun mesmo, aumento da autoestima e a autonomía persoal. 

Estrutura corporal. Identificación do propio corpo e das principais partes que 

interveñen no movemento. 

Experimentación e exploración de posturas corporais diferentes. 

Vivencia da relaxación global como estado de quietude e toma de conciencia da 

respiración. 

Experimentación de situacións simples de equilibrio estático sobre bases 

estables. 

Percepción espacio-temporal. Orientación do corpo e nocións topolóxicas 

básicas (dentro/fóra, arriba/abaixo, diante/detrás, cerca/lonxe...). 

Recoñecemento da lateralidade e da dominancia lateral propia. 
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Posibilidades sensoriais (vista, oído, tacto). Experimentación, exploración e 

discriminación das sensacións. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

Formas e posibilidades do movemento. Experimentación de diferentes formas 

de execución e control das habilidades motrices básicas: desprazamentos, 

xiros, saltos. 

Desenvolvemento e control da motricidade fina e a coordinación visomotora a 

través do manexo de obxectos. 

Resolución de problemas motores sinxelos. 

Acondicionamento físico xeral en situacións de xogo, especialmente 

mantemento e mellora da flexibilidade. 

Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas aceptando as 

diferenzas no nivel de habilidade. 

Autonomía e confianza nas propias habilidades motrices en situacións e 

contornos habituais. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 
 

Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do movemento con estruturas rítmicas sinxelas. 

Execución de bailes ou danzas sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo o ritmo. 

Imitación de personaxes, obxectos e situacións. 

Participación en situacións que supoñan comunicación corporal. 

Desinhibición na exteriorización de emocións e sentimentos a través do corpo, o 

xesto e o movemento. 
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Bloque 5. Actividad física e saúde. 

 

Identificación e práctica de hábitos básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 

calzado), alimentarios e posturais, relacionados coa actividade física. 

Relación da actividade física co benestar da persoa. 

Mobilidade corporal orientada á saúde. 

Respecto das normas de uso de materiais e espazos na práctica de actividade 

física para evitar accidentes. 

Respecto ás persoas que participan no xogo. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

Descubrimento da cooperación e a oposición con relación ás regras de 

xogo. 

Aceptación de distintos papeis no xogo. 

Recoñecemento e aceptación das persoas que participan no xogo, 

aceptando o reto que supón opoñerse ao outro sen que iso derive en 

situacións de rivalidade ou menosprezo. 

Comprensión das normas de xogo e cumprimento destas. 

Confianza nas propias posibilidades na práctica dos xogos. 

O xogo como actividade común a todas as culturas. 

Coñecemento e práctica dalgúns xogos de Galicia. 

Práctica de xogos libres e organizados. 

Xogos de aire libre no parque ou en contornos naturais próximos ao colexio. 

Exploración e gozo da motricidade ao aire libre, respectando a natureza. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Terase en conta, segundo esta programación, os seguintes criterios de avaliación: 

 

 Recoñecer desde a perspectiva de participante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as opinións dos e das demais. 

 Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e 

facendo uso das TIC. 

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas. 

 Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. 

 Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar movementos 

adecuados ás situacións motrices que se lle presentan. 

 Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais. 

 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

 Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

 Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da 

actividade física. 

 Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación 

de cooperación e de oposición. 

 Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en 

especial as de Galicia. 

 Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 
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Estándares de aprendizaxe (EA) 
 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 CSC 
 CAA 
 CSIEE 
 

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

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

 CD 

 CAA 
 

 

EFB1 1.2.1. Utiliza de maneira guiada as novas 
tecnoloxias para buscar información. 
 

 CSC 
 CAA 
 CSIEE 

 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades 
propostas. 

 

 CSIEE 
 CAA 
 CCEC 

 

 

EFB1 3.1.2 Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 
 

EFB1 3.1.3 Incorpora nas súas rutinas o coidado da 
hixiene e do corpo. 
 

 CSC 
 

 
EFB1 3.1.4 Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 
 
 

 CSC EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda. 

 
 

Bloque 2. O corpo:imaxe e percepción. 
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 

 CAA 
 CSC 

 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais 
entre os nenos e nenas da clase. 
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 CSC 
 CAA 

 

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

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
 

 

EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que 

se adapten ás características deses estímulos. 
 

 

Bloque 3. Habilidades Motrices. 
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

 
EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os 

puntos de apoio. 

 
 CSC 
 CCEE 
 CAA 
 

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

 CSC 
 CCEE 
 CAA 
  

 
EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os 

puntos de apoio, con coordinación e boa orientación 
espacial 

 CSC 
 CCEE 
 CAA 

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

respiración. 

 

Bloque 4.  Actividades físicas artístico –expresivas. 
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 
 CCEC 
 CSC 
 CAA 

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

espontaneidade. 
 

 

 CCEC 
 CSC 

 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica 
sinxela. 
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 CAA 

 

 CCEC 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 

 
EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas 

da cultura galega e doutras culturas. 

 

Bloque 5. Actividade Física e Saúde 
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 

 CSIEE 
 CAA 

 

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

 CSC 
 CSIE 
 CAA 

 
EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 
 

 CSC 
 CSIE 
 CAA 

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

 
 CAA 
 CSC 

 
EFB5.2.1. Identifica os riscos individuais e colectivos 

daquelas actividades físicas que vai coñecendo e 
practicando. 

 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe 

 

 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 

EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos 
xogos. 
 

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 

cooperación e oposición. 
 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 
 

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 
 

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

 
 CCEE 
 CAA 

 
EFB6.2.1.Practica xogos libres e xogos organizados 
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 CSC EFB6.2.2.Recoñece xogos tradicionais de Galicia 
 

EFB6.2.3.Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 

seguindo regras básicas 
 

 

 CSC 

 CAA 

 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 
 

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

 

 

SEGUNDO CURSO 
 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 

Mediante os contidos e as actividades desta unidade, os alumnos poderán seguir 

reafirmando e ampliando as súas aprendizaxes referidas á propia imaxe corporal, 

relacióneass espaciais, as habilidades motrices e os aspectos expresivos do 

movemento. O noso obxectivo é integrar, de forma progresiva, as diferentes 

dimensións da motricidad humana, de forma que   os alumnos e alumnas poidan 

profundar no coñecemento reflexivo do seu propio corpo e das súas posibilidades 

de acción. 

 

 

METODOLOXÍA  

 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 

 

CONTIDOS  

 

As partes do corpo. (1) 

Os segmentos corporais. (2) 

A respiración e a relaxación. (3) 

Segmentos corporais dominantes nun mesmo e nos demais. (4) 
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Medidas corporais: talla, envergadura, perímetro. (5) 

Conceptos espaciais: «preto» e «lonxe». (6) 

A expresión corporal. (7) 

O movemento e a música. (8) 

Normas e hábitos de hixiene corporal para o coidado da saúde. (9) 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

1.  Coñecer e identificar as distintaspartes do corpo e as súas posibilidades de 

movemento. 

  2.  Distinguir e identificar os segmentos corporais e as súas funcións motrices. 

  3.  Coñecer as funcións da respiración e a necesidade de relaxación despois do 

exercicio. 

  4.  Distinguir o segmento dominante de brazos e pernas en si mesmo e nos 

demais. 

  5.  Coñecer as diferentes formas de medir as determinadas partes do corpo e os 

nomes que reciben e colaborar cos demais nas tarefas de medición. 

  6.  Distinguir as nocións de distancia, desde o contraste de «preto-lonxe». 

  7.  Aplicar a linguaxe corporal significativo transmitindo a distancia mensaxes sen 

palabras. 

  8.  Recoñecer a conexión existente entre música e movemento corporal, 

incorporando o ritmo en xogos e actividades físicas. 

  9.  Practicar hábitos saudables de forma diaria e promover a súa práctica cotiá 

entre os seus compañeiros. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Coñece e identifica as distintas partes do corpo humano e as súas 

posibilidades de movemento. 

  2.1.  Distingue e identifica os diferentes segmentos corporais e as súas funcións 

motrices. 

  3.1.  Coñece as funcións da respiración e a necesidade de relaxarse despois de 
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facer exercicio. 

  4.1.  Sabe distinguir o segmento dominante de brazos e pernas en si mesmo e 

nos outros. 

5.1.  Sabe como medir as determinadas partes do corpo e coñece os nomes que 

reciben. 

  6.1.  Distingue as nocións de distancia a partir de contraste «preto-lonxe». 

  7.1.  Aplica a linguaxe corporal significativo para transmitir a distancia mensaxes 

sen palabras. 

  8.1.  Recoñece a conexión existente entre música e movemento corporal, 

incorporando o ritmo en xogos e actividades físicas. 

  9.1.  Practica hábitos saudables e promover a súa práctica rutineira entre os seus 

compañeiros. 

 
COMPETENCIAS 

 

 CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Uso correcto dos termos referidos ao coñecemento topológico do corpo e ás 

diferentes medidas corporais. 

-  Análise da información contida na ilustración inicial sobre actividades 

físicas. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Contidos e actividades relacionados co concepto espacial «preto-lonxe».  

-  Correcto manexo das diferentes unidades de medida corporal. 

-  Manipular aparellos para realizar actividades físicas. 

 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  

-  Desenvolver a atención observado imaxes. 

-  Coñecerse a si mesmo e as propias posibilidades a través das actividades 

físicas. 
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Competencias sociais e cívicas  

-  Valoración das actividades físicas e da linguaxe corporal para ampliar e 

mellorar as relacións sociais. . 

-  Aceptación da imaxe corporal. 

-  Aceptación e respecto das regras do xogo acordadas entre todos.  

-  Valoración do traballo de cooperación na organización e o desenvolvemento 

de actividades físicas. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Desenvolvemento da iniciativa persoal e da creatividade 

-  Disposición para afrontar as tarefas e lvos problemas con responsabilidade..  

 

Conciencia e expresións culturais 

-  Valoración da linguaxe corporal e das formas de comunicación non verbal. 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
 

Como xa expomos na unidade anterior, o obxectivo esencial deste curso é 

profundar en  o coñecemento reflexivo do propio corpo. Para iso, a 

vanzaremoslembrando o apreso na primeira unidade para centrar a atención na 

mobilización articular, o equilibrio corporal e na postura, todo iso como base teórica 

que permita avanzar no dominio práctico das calidades motoras (desprazamentos, 

saltos, xiros).  

 

Completaremos a unidade con conceptos relacionados coa expresión corporal, 

centrados nesta ocasión na creación de ritmos co corpo, sen esquecer que en 

todas as unidades estarán sempre presentes os aspectos relativos á saúde. 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 
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CONTIDOS  

 

As articulacións e a súa mobilidade. (1) 

Os sentidos. (2) 

O equilibrio e a postura corporal. (3) 

Os desprazamentos. (4) 

Os saltos. (5) 

Os xiros. (6) 

Expresión corporal: ritmo e música. (7) 

Exercicio físico e coidado do corazón. (8) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

  1.  Coñecer as principais articulacións e o seu movemento. 

  2.  Valorar a importancia e a función dos sentidos. 

  3.  Coñecer e practicar distintos tipos de equilibrios e relacionalos coa necesidade 

dunha postura equilibrada. 

  4.  Coñecer o concepto e as formas de desprazamento humano. 

  5.  Coñecer o concepto de salto e as súas diferentes aplicacións motrices. 

  6.  Coñecer o concepto de xiro e as súas diferentes aplicacións motrices. 

  7.  Coñecer e explorar as diferentes posibilidades rítmicas do corpo. 

  8.  Entender e valorar a importancia do exercicio como mellora da resposta 

cardíaca. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

1.1. Coñece as principais articulacións e o seu movemento. 

  2.1. Valora a importancia e a función dos sentidos. 

  3.1. Coñece e practica distintos tipos de equilibrios e relaciónaos coa necesidade 

de manter unha postura equilibrada. 

  4.1. Coñece e realiza diferentes formas de desprazamento. 

  5.1. Sabe saltar no desenvolvemento de xogos e actividades físicas. 

  6.1. Sabe virar no desenvolvemento de xogos e actividades físicas. 

  7.1. Coñece e explora as diferentes posibilidades rítmicas do corpo. 

  8.1. Entende e valora os efectos positivos do exercicio físico sobre a saúd 
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COMPETENCIAS 

 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Descrición oral das formas nas que son capaces de equilibrarse. 

-  Uso correcto de termos relacionados coas habilidades física desprazarse, 

saltar, virar. 

-  Uso correcto do vocabulario relacionado coas articulacións e os sentidos. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Cálculos das veces que caen facendo equilibrios e das que perden o control 

do balón nos xogos. 

- Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades moitrices. 

 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  

-  Verificación, a través da práctica, de como debe ser unha postura correcta. 

-  Experimentación das dificultades para manter o equilibrio, dependendo dos 

puntos de apoio que se utilicen. 

-  Experimentación das habilidades de camiñar, correr e saltar. 

 

Competencias sociais e cívicas  

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

-  Práctica de actividades físicas colectivas para a adquisición de recursos de 

cooperación. 

-  Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o 

respecto. 

-  Aceptación e respecto das regras de xogo acordadas entre todos. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Traballo en equipo, cooperando e asumindo responsabilidades. 

-  Aceptación das diferenzas na práctica de actividade física, así como das 

posibilidades propias e alleas. 

-  Desenvolvemento de actitudes críticas fronte ao fenómeno do 
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sedentarismo. 

 

Conciencia e expresións culturais 

-  Expresión de ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o 

corpo e o movemento. 

-  Valoración do ritmo e a música como linguaxes significativas. 

TERCEIRA AVALIACIÓN 
 

Na terceira unidade, os aspectos perceptivos do movemento dan paso a un traballo 

baseado no desenvolvemento motor. Estamos na última etapa do curso, polo que 

nos achegamos a accións máis complexas que os alumnos poderán resolver xa 

con maior seguridade. O coñecemento dos diferentes aparellos  que se utilizan no 

ximnasio servirá para ilos incorporando ás actividades dos alumnos. 

 

O xogo desempeña un papel fundamental nesta unidade, na que tamén nos 

ocuparemos da coordinación dinámica especial e do desenvolvemento das 

habilidades básicas mediante a práctica de botes, rebotes, lanzamentos e 

recepcións. E concluiremos insistindo nos contidos expresivos e nos relativos á 

saúde, neste caso prestando especial atención aos hábitos alimentarios 

adecuados. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 

CONTIDOS  

 

Aparellos para a realización de exercicios. (1) 

As habilidades básicas de botar e rebotar, lanzar e recibir, así como as situacións 

espazo-temporais asociadas a cada unha delas. (2, 3) 

Resolución de pequenos problemas motrices. (4) 

Xogos para empezar a xogar. (5) 

Xogos populares e tradicionais, (6) 
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Xogos de orientación, de habilidade e precisión. (7) 

O ritmo e a música e as súas posibilidades expresivas. (8) 

Hábitos alimentarios básicos. (9) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

1.  Coñecer e identificar lvos principais aparellos do ximnasio e os materiais 

fundamentais empregándoos adecuadamente na práctica das actividades 

físicas. 

  2.  Coñecer e ser capaz de practicar as accións de botar e rebotar con diferentes 

tipos de elementos. 

  3.  Coñecer e ser capaz de practicar as habilidades de lanzamento e recepción 

con distintos tipos de materiais e en diferentes situacións. 

  4.  Ser capaz de resolver distintos tipos de problemas motrices empregando os 

elementos do ximnasio e os aparellos coñecidos. 

  5.  Coñecer a dinámica de organización dos xogos e os xogos para iniciar unxogo. 

  6.  Practicar xogos populares tradicionais e outros novos propios da contorna 

social en que se vive. 

  7.  Coñecer e distinguir os elementos básicos de orientación e practicar xogos 

baseados neles. 

  8.  Desenvolver as capacidades rítmicas e expresivas, fomentando a creatividade 

persoal. 

  9.  Coñecer e valorar a importancia de posuír hábitos alimentarios saudables. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

1.1 Coñece e identifica os principais aparellos do ximnasio e os materiais    

fundamentais e emprégaos de forma adecuada na práctica das actividades 

físicas. 

  2.1.  Coñece e é capaz de practicar as accións de botar e rebotar con diferentes 

tipos de elementos. 

  3.1.  Coñece e é capaz de practicar as habilidades de lanzamento e recepción con 

distintos tipos de materiais e en diferentes situacións. 

  4.1.  É capaz de resolver distintos tipos de problemas motrices empregando os 

elementos do ximnasio e os aparellos coñecidos. 
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  5.1.  Coñece a dinámica de organización dos xogos e os xogos para iniciar un 

xogo.  

  7.1.  Practica xogos populares tradicionais e outros novos propios da contorna 

social en que vive. 

  8.1.  Desenvolve as capacidades rítmicas e expresivas persoais mediante formas 

espontáneas de danza. 

  9.1.  Coñece e valora a importancia de ter hábitos alimentarios saudables. 

 
 
COMPETENCIAS 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Uso correcto do termos referidos aos aparellos do ximnasio. 

-  Definición e uso correcto dos conceptos de« botar», «rebotar», «lanzar» e 

«recibir». 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Comprensión e dominio das formas de cálculo dos resultados de diferentes 

xogos. 

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices. 

-  Adquisición de hábitos saudables de alimentación, de hixiene e de coidado 

do corpo. 

 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  

-  Desenvolvemento da atención na observación de imaxes. 

-  Desenvolvemento do sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Comprensión do que se pode facer por un mesmo e do que se pode con 

axuda dos demais. 

-  Adquisición de recursos de cooperación en actividades físicas comúns. 

 

Competencias sociais e cívicas  

-  Respecto e aceptación das regras acordadas nos xogos. 

-  Valoración positiva do traballo en equipo, sabendo tanto gañar como perder. 
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-  Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o 

respecto. 

-  Coidar e conservar os materiais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Organización de actividades físicas lúdicas de forma individual e colectiva.   

-  Participación nas actividades, tomando decisións e comportándose con 

responsabilidade e perseveranza. 

-  Capacidade de buscar solucións aos problemas expostos e de levalas á 

práctica. 

Conciencia e expresións culturais 

-  Valoración das manifestacións culturais da motricidad humana (xogos 

tradicionais, danza). 

 

TERCEIRO CURSO 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

B.1.1. Aceptación e respecto cara ás normas, regras, estratexias e persoas que 

participan no xogo. 

B.1.2. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física. 

B.1.3. Implicación activa en actividades motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no nivel de habilidade. 

B.1.4. Uso correcto de materiais e espazos na práctica da Educación física. 

B.1.5. O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal 

B.1.6. Adopción de condutas seguras ao actuar como peóns  

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

B.2.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos e das demais  

B.2.2. Seguridade, confianza nun mesmo ou nunha mesma e nos demais 

B.2.3. Autonomía persoal: autestima, expectativas realistas de éxito. 

B.2.4. Descubrimento dos elementos orgánico-funcionais relacionados co 

movemento 

circulación, respiración, locomoción (principais músculos e articulacións). 



31 

 

 

 

B.2.5. Equilibrio estático e dinámico sobre superficies estables e inestables e 

alturas variables 

B.2.6. Organización espacial (organización dos elementos no espazo, apreciación 

de distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).  

B.2.7. Organización espazo-temporal velocidade, previsión do movemento. 

B.2.8. Consolidación da lateralidade e a súa proxección no espazo, con 

recoñecemento da esquerda e dereita dos e das demais. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

B3.1. Utilización eficaz e económica das habilidades motrices básicas en medios e 

situacións estables e coñecidas. 

B3.2. Inicio na adaptación das habilidades básicas a situacións non habituais e 

contornos descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos mecanismos de decisión. 

B3.43 Mellora das capacidades físicas básicas de forma global e orientada á 

execución das habilidades motrices. 

B3.4. Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas aceptando a 

existencia de diferenzas no nivel de habilidade. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 
 

B4.1. O corpo e o movemento como instrumentos de expresión e comunicación. 

B4.2. Coñecemento e práctica de diversas manifestacións expresivas adaptadas ao 

ámbito escolar: mimo,  baile, expresión corporal. 

B4.3. Adecuación do movemento a estruturas espazo-temporais e execución de 

bailes e coreografías simples . 

B4.4. Expresión de emocións e sentimentos a través do corpo. 

B4.5. Recreación de personaxes reais e ficticios e os seus contextos dramáticos. 

B4.6. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, participando en 

actividades artístico-expresivas.  
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Bloque 5. Actividad física e saúde. 

 

B5.1. Consolidación de hábitos de hixiene corporal e adquisición de hábitos 

posturais e alimentarios saudables relacionados coa actividade física. 

B5.2. Recoñecemento dos beneficios da actividade física na saúde integral da 

persoa.  

B5.3. Práctica segura da actividade física recoñecendo a importancia do 

quecemento, a dosificación do esforzo, a volta á calma e a relaxación. 

B5.4. Mellora da condición física  

B5.5. Adopción das medidas básicas de seguridade na execución das actividades 

físicas e no uso de materiais e espazos. 

B5.6 Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde, manifestando 

comportamentos responsables, respectuosos e seguros cara a un mesmo e as 

demais persoas. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

B6.1. Descubrimento e aplicación das estratexias básicas de xogo relacionadas 

coa cooperación, a oposición e a cooperación-oposición.  

B6.2. Respecto cara ás persoas que participan no xogo e rexeitamento cara aos 

comportamentos antisociais. 

B6.3. Comprensión, aceptación e cumprimento das normas de xogo. 

B6.4. Coñecemento e práctica de xogos tradicionais de Galicia. 

B6.5. Achegamento ao xogo doutras comunidades e países dos seus compañeiros 

e compañeiras da clase. 

B6.6. Aplicación das habilidades básicas en situacións de xogo. 

B6.7. Participación en xogos de diferente tipoloxía e iniciación á práctica de 

actividades deportivas a través de xogos predeportivos e o deporte adaptado. 

B6.8. Iniciación á orientación deportiva mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio, 

outros). 

B6.9. Práctica e gozo de actividades motrices lúdicas relacionadas coa natureza 

(xogos de campo, de exploración, de aventura).  

B6.10.Coidado da contorno natural. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, participando en 

debates, e aceptando as opinións dos e das demais. 

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de información 

determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación 

como recurso de apoio á área. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable 

B1.4. Respectar a un mesmo a aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

B1.5. Aceptar as nomas e regras establecidas 

B1.6. Actuar con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

B1.7.Adquirir hábitos de orde. 

B1.8.Valorar e respectar as normas dos xogos. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

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

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada situación. 

B2.3.Coñecer e identificar as distintas partes do corpo humano e referilas ao seu 

propio corpo e ao dos demais. 

B2.4. Controlar o equilibrio. 

B2.5. Distinguir as diferentes formas de desprazamento. 

B2.6. Coñecer a estrutura corporal: ósos, articulacións e músculos. 

B2.7. Diferenciar os distintos tipos de eixes corporais. 

B2.8. Valorar e respectar as normas dos xogos. 

B2.9. Coñecer e verificar o funcionamento dos pulmóns. 

B2.10. Aprender a contar os latexos do corazón. 

B2.11. Valorar a importancia do equilibrio psíquico para a saúde. 
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Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

B3.2. Realizar desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. 

B3.3. Dominar a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a continuidade. 

B3.4. Controlar e dominar 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. 

B3.5. Realizar 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 espazo-temporais. 

B3.6. Manter o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

B3.7. Realizar actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en 

contornos non habituais. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas. 
 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

B4.2. Aprender a utilizar a linguaxe corporal. 

 B4.3. Iniciarse nos conceptos básicos da expresión de sentimentos a través do 

corpo. 

B4.4. Aprender a representar historias. 

B4.5.  Utilizar os xestos como linguaxe do corpo. 

B4.6. Descubrir a danza, asociándoa ás capacidades expresivas persoais 

Bloque 5. Actividad física e saúde. 
 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 
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B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 

intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física. 

B5.4. Coñecer e identificar as distintas partes do corpo humano e referilas ao seu 

propio corpo e ao dos demais. 

B5.5. Coidar a postura. 

B5.6. Valorar a importancia da actividade física en relación coa saúde. 

B5.7. Valorar a importancia do equilibrio psíquico para a saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en 

especial as de Galicia. 

B6.3 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas. 

B6.4. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

B6.5. Practicar xogos cooperativos. 

B6.6. Adquirir hábitos de orde. 

B6.7. Valorar e respectar as normas dos xogos. 

 B6.8. Coñecer e practicar xogos competitivos. 

B6.9. Aprender a clasificar os xogos 

Estándares de aprendizaxe (EA) 
 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

EAB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos 

da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.  
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EAB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características 

dun xogo practicado na clase. 

EAB1.2.1. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos e das demais. 

EAB1.3.1 Demostra un comportamento persoal e social responsable 

EAB1.3.2. Participa na recollida e organización  de material utilizado nas clases. 

EAB1.4.1. Respecta a un mesmo e aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

EAB1.4.2. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

EAB1.5.1 Acepta as nomas e regras establecidas 

EAB1.6.1. Actua con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EAB1.7.1.Adquiri hábitos de orde. 

EAB1.8.1Valora e respectar as normas dos xogos. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

EAB2.1.1. Acepta e respecta a propia realidade corporal e a dos e das demais. 

EAB2.2. 1.Coñece a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación. 

EAB2.2.2. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos 

en movemento. 

EAB2.3.1.Coñece e identifica as distintas partes do corpo humano e refíreasas ao 

seu propio corpo e ao dos demais. 

EAB2.4.1. Controla o equilibrio. 

EAB2.4.2.Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en 

diferentes posturas e posicións, durante un tempo determinado. 

EAB2.5.1 Distingue as diferentes formas de desprazamento. 

EAB2.6.1Coñece a estrutura corporal: ósos, articulacións e músculos. 

EAB2.7.1Diferencia os distintos tipos de eixes corporais. 

EAB2.8.1 Valora e respecta as normas dos xogos. 

EAB2.9.1 Coñece e verifica o funcionamento dos pulmóns. 

EAB2.10. 1Aprende a contar os latexos do corazón. 
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Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

EAB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade. 

EAB3.2.1. 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 espazo-temporais 

EAB3.2.2. Realiza e domina as habilidades motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos intentando 

aplicar os xestos axeitados e utilizando os segmentos  

EAB3.4.1. Realiza e mellora 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 espazo-temporais. 

EAB3.6.1. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

EAB3.7.1 Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en 

contornos non habituais respectando as regras, ao mestre e aos compañeiros. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 
 

EAB4.1.1Utiliza os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética 

e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EAB4.2.1 Aprende a utilizar a linguaxe corporal. 

 EAB4.3.1 Iniciouse nos conceptos básicos da expresión de sentimentos a través 

do corpo. 

EAB4.4. Aprende a representar historias. 

EAB4.5.  Utiliza os xestos como linguaxe do corpo. 

EAB4.6. Descubre a danza, asociándoa ás capacidades expresivas persoais. 

Bloque 5. Actividad física e saúde. 
 

EAB5.1.1 Recoñece os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EAB5.2.1 Mellora o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 

intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 
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EAB5.3.1 Identifica e interioriza a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física. 

EAB5.4.1 Coñece e identifica as distintas partes do corpo humano e refíreas ao seu 

propio corpo e ao dos demais. 

EAB5.5.1 Coida a postura. 

EAB5.6.1 Valora a importancia da actividade física en relación coa saúde. 

EAB5.7.1 Valora a importancia do equilibrio psíquico para a saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

EAB6.1.1 Resolve retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 

físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as 

situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

EAB6.1.2 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

EAB6.2. Coñece a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en 

especial as de Galicia. 

EAB6.3.1 Relaciona os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas. .  

EAB6.3.2 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

EAB6.4. Manifesta respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

EAB6.5. Practica xogos cooperativos. 

EAB6.6. Adquire hábitos de orde. 

EAB6.7. Valora e respectar as normas dos xogos. 

EAB6.8. Coñece e practica xogos competitivos. 

EAB6.9. Aprende a clasificar os xogos. 

EAB6.10. Respecta as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado 

obtido no mesmo. Non bota a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e sabe e 

demostra  que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo na primeira posición. 
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CUARTO CURSO 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 

Neste curso, retomamos conceptos que xa foron abordados no anterior e que 

tentan afirmar o coñecemento reflexivo do corpo, afianzando coñecementos en 

relación cos cambios corporais e co coidado da postura, e insistindo no concepto 

de equilibrio. 

Tamén introduciremos os conceptos relacionados coa orientación espacial e 

iniciaremos o traballo no desenvolvemento das habilidades motrices básicas, 

especialmente nos desprazamentos e nos saltos, e insistiremos nos aspectos 

expresivos do movemento. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

CONTIDOS  

 

Os ósos e as súas funcións. (1) 

Os músculos. (2) 

A simetría corporal. (3) 

A respiración. (4) 

A relaxación. (5) 

O equilibrio. (6) 

A nosa saúde necesita hábitos saudables. (7) 

O coidado do corazón. (8) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
1.  Coñecer e identificar os diferentes tipos de ósos do corpo humano. 

  2.  Aprender a coidar a musculatura para a práctica física e experimentar cos 

músculos voluntarios. 

  3.  Diferenciar a parte dereita da parte esquerda no corpo e distinguir entre ser 

zurdo ou destro. 
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  4.  Aprender a experimentar de forma eficaz coas fases da respiración. 

  5.  Saber utilizar unha técnica sinxela de relaxación. 

  6.  Practicar os equilibrios estáticos e dinámicos de forma eficaz. 

  7.  Coidar a saúde con hábitos adecuados. 

  8.  Comprender a importancia do exercicio físico para o coidado do corazón. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Coñece e identifica os diferentes tipos de ósos do corpo humano. 

  2.1.  Aprende a coidar a musculatura para a práctica física e experimenta cos 

músculos voluntarios. 

  3.1.  Diferenza sen dificultade a parte dereita da parte esquerda do corpo e 

distingue entre ser zurdo ou destro. 

. 4.1.  Experimenta de forma eficaz coas fases da respiración. 

  5.1.  Sabe utilizar unha técnica sinxela de relaxación. 

  6.1.  Practica os equilibrios estáticos e dinámicos de forma eficaz. 

  7.1.  Coida a súa saúde con hábitos adecuados. 

  8.1.  Comprende a importancia do exercicio físico para o coidado do corazón 

 
COMPETENCIAS 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Uso correctou dos termos referidos a o s ósos e os músculos. 

-  Uso correcto da terminología propia da materia ao analizar e describir a 

información contida nas ilustracións. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Valoración del coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices.  

-  Comprensión e valoración da actividade física como elemento indispensable 

para o coidado da saúde. 

-  Comprensión do proceso da respiración e das súas implicacións. 

-  Comprensión e práctica de formas sinxelas de relaxación. 

-  Desenvolvemento do sentido da orientación e utilización correcta de 

diferentes recursos para orientarse. 
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Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  

-  Desenvolvemento da atención ao ler os textos e observar las imáxeneé. 

-  Manexo eficaz dos recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento 

das súas habilidades motrices. 

-  Utilización eficaz, en situacións diferentes, dos coñecementos adquiridos.  

 

Competencias sociais e cívicas  

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices e 

expresivas a través das actividades motoras propostas. 

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular como 

resultado das prácticas físicas propostas. 

-  Desenvolvemento de actitudes de respecto cara aos demais e cara a si 

mesmo na súa participación en xogos e actividades físicas. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Iniciativa na resolución de problemas relacionados co exercicio físico. 

-  Visión estratéxica dos retos que se expoñen para cumprir os obxectivos 

dos xogos  e doutras actividades físicas, e motivación para lograr o éxito. 

-  Desenvolvemento de actitudes de diálogo; aceptación e elaboración de 

normas   de convivencia. 

-  Participación e toma de decisións nos xogos e as actividades  propostos, 

comportándose con responsabilidade. 

-  Valoración positiva das iniciativas e as achegas dos demais. 

 

Conciencia e expresións culturais 

-  Utilización de diferentes recursos para experimentar formas de 

comunicación a través dos movementos do corpo. 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
 

A segunda unidade pretende aumentar o grao de complexidade do traballo que se 

realizou na anterior. Retomamos conceptos relacionados con  as habilidades 

motrices e, á vez que desmenuzamos as actividades deca minar, correr, saltar e 
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virar, expomos como se combinan nas accións de lanzar e recibir, ruber e escalar, e 

nas habilidades con balón. Por último, en a liña que vimos expondo nos nosos 

libros, abordamos tamén a expresión corporal e a saúde como tema recorrente de 

coñecemento e reflexión. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 

CONTIDOS  

 

Os planos corporais. (1) 

Habilidades combinadas. (2) 

Anzar e recibir. (3) 

Rubir e escalar. (4) 

Habilidades con balón. (5) 

Saúde e dieta equilibrada. (6) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

1.  Coñecer os planos do corpo e experimentar con eles de forma correcta. 

  2.  Reforzar e ampliar as habilidades combinadas. 

  3.  Coñecer e practicar de forma eficaz diferentes formas de lanzamentos. 

  4.  Practicar con soltura rubes sinxelas.  

  5.  Realizar correctamente habilidades con balóns. 

  6.  Valorar a saúde e levar unha dieta equilibrada. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Coñece os planos do corpo e experimentar con eles correctamente. 

  2.1.  Reforza e ampla as habilidades combinadas. 

  3.1.  Coñece e realiza de forma eficaz diferentes formas de lanzamentos. 

  4.1.  Practica con soltura rubes sinxelas. 

  5.1.  Realiza correctamente habilidades con balóns 
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  6.1.  Valora a saúde e leva unha dieta equilibrada. 

 

COMPETENCIAS 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Coñecemento e uso correcto da terminología dos aparellos do ximnasio. 

-  Análise e verbalización do contido das ilustracións iniciais da unidade. Que 

accións levan a cabo os nenos alí representados? 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Medición das distancias que alcanza nos lanzamentos. 

-  Descrición da orientación dos obxectos con respecto ao seu propio corpo. 

-  Comprensión da relación existente entre os xiros de determinados obxectos 

cos que pode facer o noso corpo. 

-  Manipulación de aparellos para realizar actividades físicas. 

 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender  

-  Práctica de movementos voluntarios, diferenciándoos dos involuntarios 

-  Utilización do espazo e do tempo para realizar unha representación. 

-  Adquisición de hábitos de alimentación saudables. 

Competencias sociais e cívicas  

-  Aceptación e respecto das regras de xogo acordadas entre todos na 

práctica dos xogos propostos. 

-  Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por 

razóns de sexo, clase, orixe ou cultura. 

-  Capacidade para aprender a convivir aceptando as regras. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Desenvolvemento dos valores persoais da responsabilidade e a 

perseveranza. 

-  Capacidade de buscar solucións aos problemas expostos e de levalas á 

práctica. 

Conciencia e expresións culturais 

-  Valoración dos xogos e a danza como manifestacións culturais da 

motricidad humana. 
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TERCEIRA AVALIACIÓN I 
 

O obxectivo desta unidade é o coñecemento das capacidades físicas básicas e a 

forma de administrar o exercicio físico mediante o quecemento e o 

desenvolvemento de devanditas capacidades. Trataremos de motivar aos alumnos 

e ás alumnas para que realicen unha práctica ben organizada e sitúen sempre o 

cualitativo por encima da mellora nos resultados das probas. 

Xunto á motivación pola actividade física habitual, debemos lembrar con insistencia 

o respecto das normas hixiénicas e o uso da indumentaria adecuada para 

practicala. Tamén insistiremos na necesidade de levar a cabo un traballo 

equilibrado combinando de forma coherente descanso e actividade. 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

CONTIDOS  
 

As capacidades físicas básicas. (1) 

O quecemento. (2) 

A flexibilidade. (3) 

A velocidade. (4) 

A resistencia. (5) 

O esforzo. (6) 

Hábitos saudables na actividade física. (7) 

Actividade e descanso. (8) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

  1.  Coñecer as propias capacidades físicas. 

  2.  Practicar correctamente un quecemento. 

  3.  Coñecer as posibilidades que temos de ser flexibles e avalialas no seu propio 
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corpo. 

  4.  Practicar e diferenciar de forma clara os diversos tipos de velocidade. 

  5.  Valorar a resistencia e aprender a medir as propias posibilidades. 

  6.  Ser consciente da importancia de facer esforzo sen chegar ao esgotamento. 

  7.  Valorar a importancia da hixiene e da indumentaria adecuada para o exercicio. 

  8.  Combinar de forma equilibrada a actividade co descanso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

  1.1.  Coñece as propias capacidades físicas. 

  2.1.  Practica correctamente un quecemento. 

  3.1.  Descobre as posibilidades que ten de ser flexible. 

  4.1.  Practica e diferencia os diversos tipos de velocidade. 

  5.1.  Valora a resistencia e aprende a medir as súas posibilidades. 

  6.1.  É consciente da importancia do seu esforzo sen chegar ao esgotamento. 

  7.1.  Valora a importancia da hixiene e da indumentaria adecuada para o 

exercicio. 

  8.1.  Combina de forma equilibrada a actividade co descanso. 

 
 

COMPETENCIAS 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Verbalización e debate sobre a importancia do exercicio físico para a saúde. 

-  Uso correcto dos termos referidos aos movementos que realiza o corazón. 

-  Uso correcto da terminología propia da materia ao dar resposta ás 

preguntas. 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Comprensión e valoración da actividade física como un elemento 

indispensable para a saúde. 

-  Creación de series de estruturas rítmicas. 

Aprender a aprender  

-  Coñecemento das propias posibilidades e carencias a través das 
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actividades físicas. 

-  Desenvolvemento do sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Utilización adecuada dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

Competencias sociais e cívicas  

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

-  Valoración da actividade física como forma de facilitar a relación cos 

demais, a integración e o respecto. 

-  Valoración da importancia de evitar danos durante o exercicio. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Organización de forma individual e colectiva de actividades físicas lúdicas.  

-  Creación de xogos motores, organizando as súas regras. 

 

Conciencia e expresións culturais 

-  Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e 

goce. 

TERCEIRA  AVALIACIÓN II 
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 

CONTIDOS  

 

As linguaxes. (1) 

As respostas do corpo. (2) 

O ritmo. (3) 

Os sons e o espazo. (4) 

A saúde mental. (5) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

  1.  Coñecer as diferentes formas de linguaxe. 

  2.  Responder de forma espontánea co corpo. 

  3.  Distinguir entre ritmo involuntario e ritmo voluntario. 
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  4.  Aprender a organizar o espazo para danzar. 

  5.  Coida a saúde, tanto física como mental. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Coñece diferentes formas de linguaxe. 

  2.1.  Responde de forma espontánea co corpo. 

  3.1.  Distingue entre ritmo involuntario e ritmo voluntario. 

  4.1.  Aprende a organizar o espazo para danzar. 

  5.1.  Coida a saúde, tanto física como mental. 

 
COMPETENCIAS 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Uso correcto da terminología propia da materia ao analizar e describir a 

información contida nas ilustracións e na realización das actividades e os 

xogos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Utilización das figuras xeométricas básicas na creación de sinxelas 

coreografías.  

-  Creación de series de estruturas rítmicas. 

-  Comprensión e valoración da actividade física como un elemento 

indispnsable para a saúde. 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender  

-  Utilización dos coñecementos adquiridos en diferentes situacións 

-  Capacidade para expresar sentimentos co corpo. 

-  Desenvolvemento eficaz da automotivación, a confianza nun mesmo e o 

gusto por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices e 

expresivas a través das actividades propostas. 

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular.  

-  Desenvolvemento de actitudes de respecto cara aos demais e cara a si 

mesmo na súa participación en xogos e actividades físicas. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Desenvolvemento de actitudes de diálogo; aceptación e elaboración de 

normas de convivencia. 

-  Participación e toma de decisións nos xogos e as actividades propostos, 

comportándose con responsabilidade. 

-  Valoración positiva das iniciativas e as achegas dos demais. 

Conciencia e expresións culturais 

-  Utilización da danza expresiva para experimentar formas de comunicación a 

través dos movementos do corpo. 

-  Interese polas formas de comunicación non verbal.     

QUINTO CURSO 
 

Bloque 1. Contidos Comúns. 

B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos e das demais. 

B1.2. Adopción de actitudes de colaboración, tolerancia, respecto e resolución 

pacífica dos conflitos na práctica de xogos e outras actividades físicas. 

B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física. 

B1.4. Actitudes de aceptación, respecto e valoración cara a un mesmo, aos 

compañeiros e compañeiras e ao medio. 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe  

B1.6. Implicación activa en actividades motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no nivel de habilidade. 

B1.7. Uso correcto de materiais e espazos na práctica da Educación física. 

B1.8. O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal. 

B1.9. Coñecemento da normativa básica de circulación en rúas e estradas. 

B1.10. Identificación e respecto, dentro  e ao realizar saídas fóra do colexio, dos 

sinais básicos de tráfico que afectan aos peóns e peoas e ás persoas ciclistas. 

 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

B2.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a das demais persoas. 

B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo e nas demais persoas 
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B2.3. Autonomía persoal: autoestima, expectativas realistas de éxito. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 

 

B3.1. Adaptación da execución das habilidades motrices a situacións de práctica de 

complexidade crecente, con eficiencia, seguridade e creatividade.  

B3.2. Realización combinada de desprazamentos, saltos, xiros, lanzamentos e 

recepcións. 

B3.3. Adaptación das habilidades motrices a contornos de práctica non habituais 

que favorezan toma de decisións, con seguridade e autonomía: o medio natural. 

B3.4. Mellora das capacidades físicas básicas de forma xenérica e orientada á 

execución das habilidades motrices, recoñecendo a influencia da condición física 

na mellora destas. 

B3.5. Autonomía e confianza nas propias habilidades motrices en situacións e 

contornos non habituais. 

B3.6. Valoración do esforzo e o traballo ben executado desde o punto de vista 

motor como base para a propia superación. 

B3.7. Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas aceptando 

as propias posibilidades e limitacións, así como a existencia de diferenzas no nivel 

de habilidade. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 

B4.1. Expresión e comunicación de sentimentos e emocións individuais e 

compartidas a través do corpo, o xesto e o movemento. 

B4.2. Execución de bailes ou danzas do folclore popular galego e/ ou execución de 

danzas do mundo valorando a diversidade como factor de enriquecemento 

individual e colectivo. 

B4.3. Elaboración de bailes, coreografías simples. 

B4.4. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, xenéricas e específicas 

e da condición física, participando en actividades artístico-expresivas.  

Bloque 5. Actividad física e saúde. 

B5.1. Autonomía na hixiene corporal  

B5.2. Recoñecemento dos beneficios da actividade física na saúde integral da 

persoa e identificación crítica das prácticas pouco saudables (sedentarismo, abuso 

do lecer audiovisual, adicción ás novas tecnoloxías, consumo de tabacoou 
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alcohol...). Valoración do xogo e o deporte como alternativas aos hábitos nocivos 

para a saúde. 

B5.3. Adquisición de hábitos de quecemento (global e específico), de dosificación 

do esforzo e recuperación, necesarios para previr lesións. 

B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde en función do desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

B5.5. Recoñecemento e aplicación das medidas básicas de prevención e 

seguridade na práctica de actividade física en relación coa execución motriz e co 

uso de materiais e espazos. 

B5.6 Valoración da actividade física como factor esencial no mantemento e mellora 

da saúde.  

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

B6..1 Uso adecuado das estratexias básicas dos xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación-oposición. 

B6.2. Aceptación e respecto cara ás normas, regras e persoas que participan no 

xogo. Cumprimento dun código de xogo limpo. 

B6.3. Práctica de xogos e actividades deportivas de diferentes modalidades con 

dificultade crecente. 

B6.4. Coñecemento, práctica e valoración dos xogos e deportes tradicionais de 

Galicia. Coñecemento de xogos doutras culturas. 

B6.5. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, xenéricas e específicas 

e da condición física, participando en xogos predeportivos e en predeportes. 

Recoñecer e valorar a posibilidade de cambiar as regras de xogo (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás necesidades do grupo. 

B6.6. Uso adecuado das estratexias básicas dos xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación oposición. 

B6.7. Iniciación ao deporte de orientación (colexio, parque, medio natural). 

Participación na organización e desenvolvemento de xogos de orientación. 

B6.8. Práctica responsable de actividades físicas lúdicas e deportivas nas saídas á 

contorno natural de Galicia. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

B1.1. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

B1.2 Respectar a un mesmo e aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

B1.3. Aceptar formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

B1.4. Aceptar as nomas e regras establecidas 

B1.5. Actuar con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

B1.6. Adquirir hábitos de orde. 

B1.7. Valorar e respectar as normas dos xogos. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais, 

mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 
 

B4.1 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa. 

B4.2 Entender o concepto de «expresión corporal». 

B4.3 Valorar a importancia da expresión corporal como contido de Educación 

Física. 

B4.4 Coñecer o corpo para expresarse a través del. 

B4.5 Aprender a utilizar os xestos e as posturas na expresión corporal. 

B4.6 Recoñecer a danza como forma de expresión individual e colectiva. 
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Bloque 5. Actividad física e saúde. 
 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices. 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de Galicia. 

B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas dirixidas á 

súa preservación. 

B6.4. Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e saber que é 

máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en acabar un 

determinado xogo. 

Estándares de aprendizaxe (EA) 
 

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 

EAB1.1 Demostra un comportamento persoal e social responsable, respectándose 

a si mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EAB1.2 Respecta a un mesmo e aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

EAB1.3. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

EAB1.4. Acepta as nomas e regras establecidas 

EAB1.5. Actua con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 
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EAB1.6. Adquire hábitos de orde. 

EAB1.7. Valora e respectar as normas dos xogos. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

EAB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

EAB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas habilidades 

Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

EAB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas axustándose a parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio postural. 

EAB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a diferentes 

tipos de contornos e de actividades físico-deportivas, axustando a súa realización 

aos parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 

EAB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas . 

EAB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas tendo en conta os dous eixes 

corporais e os dous sentidos intentando manter o equilibrio postural. 

EAB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 
 

EAB4.1.1 Utiliza os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa. 

EAB4.2.1 Entende o concepto de «expresión corporal». 

EAB4.3.1 Valora a importancia da expresión corporal como contido de Educación 

Física. 

EAB4.4.1 Coñece o corpo para expresarse a través del. 

EAB4.5.1 Aprende a utilizar os xestos e as posturas na expresión corporal. 

EAB4.6.1 Recoñece a danza como forma de expresión individual e colectiva. 



54 

 

 

 

Bloque 5. Actividad física e saúde. 
 

EAB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

EAB5.1.2. 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.. 

EAB5.1.3. Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física,  

EAB5.1.4. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática. 

EAB5.1.5. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

EAB5.1.6. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades 

de esforzo. 

EAB5.1.7. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración 

da actividade 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 

EAB6.1. Resolve retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices. 

EAB6.2. Coñece e pon en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de Galicia. 

EAB6.3. Manifesta respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas dirixidas á 

súa preservación. 

EAB6.4. Respecta as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non bota a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e sabe e 

demostra  que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo na primeira posición. 
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SEXTO CURSO 

PRIMEIRA AVALIACIÓN I 
 
Nons atopamos no último curso de Educación Primaria, polo que a nosa 

responsabilidade debe estar centrada en asentar coñecementos, reforzar e ampliar 

os procedementos que xa están interiorizados polos alumnos, e xerar novas vías 

de aprendizaxe que sirvan para favorecer o gran paso que supón o acceso ao 

Ensino Secundario. 

Comenzaremos abordando os conceptos referidos aos cambios corporais que se 

van producindo nos alumnos, para despois indagar en todas as posibilidades de 

movemento que agora poden facer, a vea z que profundaremos en aspectos como 

o coidado da postura corporal, a comprensión da actividade muscular, o control da 

respiración, a aprendizaxe da relaxación ou a disociación de movementos.  

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 

-  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e funcionais sobre os 

aspectos esenciais do desenvolvemento físico e do movemento humano, 

relacionando os conceptos con experiencias prácticas persoais e reforzando a 

adquisición de conceptos crave. 

-  Incrementar a actividade mental coa resolución de exercicios-problema mediante 

o descubrimento guiado e a representación do vivido en diferentes formas 

interdisciplinares. 

CONTIDOS  
 

Desenvolvemento corporal armónico. (1) 

A importancia da postura. (2) 

A tensión muscular. (3) 

Relaxación e respiración. (4) 

Os segmentos corporais. (5) 

As molestias durante o crecemento. (6) 

A dor. (7) 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

  1.  Coñecer os factores que inciden de forma directa nod esarrollo humano. 

  2.  Entender o valor de vixíanacia e do coidado das costas e a súa relación coas 

posturas habituais. 

  3.  Coñecer o valor da tensión muscular e o funcionamento dos músculos. 

  4.  Entender a relación existente entre exercicio, tensión e relaxación muscular. 

  5.  Entender a independencia segmentaria e o concepto de «movementos 

disociados». 

  6.  Coñecer os diferentes problemas e deformacións que pode experimentar a 

columna vertebral durante a adolescencia. 

  7.  Coñecer a importancia da dor como sinal de alerta fronte a exercicios 

inadecuados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

1.1.  Coñece os factores que inciden de forma directa nod esarrollo humano. 

  2.1.  Entiende o valor de vixíanacia e do coidado das costas e a súa relación coas 

posturas habituais. 

  3.1.  Coñece o valor da tensión muscular e o funcionamento dos músculos. 

  4.1.  Entiende a relación existente entre exercicio, tensión e relaxación muscular. 

  5.1.  Entiende a independencia segmentaria e o concepto de «movementos 

disociados». 

  6.1.  Coñece os diferentes problemas e deformacións que pode experimentar a 

columna vertebral durante a adolescencia. 

  7.1.  Coñece a importancia da dor como sinal de alerta fronte a exercicios 

inadecuados. 

COMPETENCIAS 

CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da unidadee fomentar a 

reflexión razoada sobre eles. 

-  Exposición, tras a análise da información contida nas ilustracións inicialé,das 

diferentes actividades físicas que nelas represéntanse. 

-  Coñecemento e ouso correcto de l vocabulario específico da área. 
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-  Descrición oral das lesións que poden orixinarse na columnavertebral. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Realización de medicións. 

-  Desenvolvemento do sentido da orientación e aplicación sobre as distancias eos 

períodos de tempo. 

 

Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  

-  Coñecemento dun mesmo, e das propias posibilidades e carencias a través 

da actividade física. 

-  Utilización dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

Competencias sociais e cívicas  

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades físicas. 

-  Comprobación da aceptación dos cambios que se orixinan no corpo. 

-  Manifestación de actitudes de respecto cara aos demais e cara a un 

mesmo. 

-  Adquisición de hábitos saudables de alimentación e de coidado do corpo.   

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Toma de decisións nas actividades coordinativas. 

-  Participación en todas as actividades expostas, toma de decisións e 

comportamento responsable. 

-  Apreciación das iniciativas e as achegas dos demais. 

-  Cumprimento das rutinas de hixiene e de coidado do corpo, así como das 

actitudes adquiridas para o coidado do medio ambiente. 

Conciencia e expresiónsculturais 

-   Valoración das manifestacións culturais ligadas coa motricidad humana. 

PRIMEIRA AVALIACIÓN II 
 

Continuando coa profundización en conceptos xa estudados en cursos anteriores e 

que de forma sistemática inseriremos no enfoque xeral de relacionar a actividade 

física coa saúde, nesta unidade insistiremos na necesidade de facer sempre un bo 

quecemento e abordaremos as claves do desenvolvemento das capacidades 

físicas (flexibilidade, forza, velocidade, resistencia), de face a conseguir un 

adestramento saudable.   
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

-  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e funcionais sobre os 

aspectos esenciais das capacidades físicas, relacionándoas con experiencias 

persoais e da vida diaria. 

-  Incrementar a actividade mental coa organización autónoma de quecementos e 

de prácticas de acondicionamento físico. 

 

CONTIDOS  

 

A necesidade do quecemento. (1) 

Desenvolvemento das capacidades físicas. (2) 

A flexibilidade. (3) 

A importancia da forza. (4) 

A velocidade. (5) 

A resistencia. (6) 

Adestramento saudable (7). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
1.  Entender o valor e a necesidade de realizar un quecemento antes de calquera 

práctica de actividade física. 

  2.  Coñecer e distinguir as formas de desenvolvemento as capacidades físicas 

básicas. 

  3.  Entender as peculiaridades da flexibilidade e a importancia do seu mantemento 

como práctica saudable. 

  4.  Entender o valor da forza e a súa relación co mantemento da postura e doutras 

actividades. 

  5.  Coñecer o concepto de velocidade e as súas diferentes modalidades. 

  6.  Coñecer os beneficios da resistencia e a necesidade do seu desenvolvemento 

e mantemento. 

  7.  Coñecer a relación entre o desenvolvemento e o mantemento das capacidades 

físicas e a saúde. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Entende e valora a necesidade de realizar un quecemento antes de calquera 

práctica de actividade física. 

  2.1.  Coñece e distingue as formas de desenvolvemento as capacidades físicas 

básicas. 

  3.1.  Entende as peculiaridades da flexibilidade e recoñece a importancia do seu 

mantemento como práctica saudable. 

  4.1.  Entende o valor da forza e a súa relación co mantemento da postura e a 

práctica doutras actividades. 

  5.1.  Coñece o concepto de velocidade e distingue as diferentes modalidades da 

mesma. 

  6.1.  Coñece os beneficios da resistencia e a necesidade do seu 

desenvolvemento e mantemento permanente. 

  7.1.  Coñece a relación do desenvolvemento e o mantemento das capacidades 

físicas coa saúde. 

 
COMPETENCIAS 

CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da unidade e 

fomentar a reflexión razoada sobre eles. 

-  Análise da información contida nas ilustracións de apertura da unidade 

sobre as diferentes actividades físicas que se están realizando. 

-  Coñecemento e uso do vocabulario específico da área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Realización de diferentes tipos de traxectorias nos desprazamentos. 

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades físicas. 

-  Valoración da actividade física como elemento indispensable para preservar 

a saúde. 

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

 

Competencia dixital  
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-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre o desenvolvemento das 

diferentes capacidades físicas. 

-  Coñecemento das propias posibilidades e carencias a través da actividade 

física. 

-  Utilización eficaz dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

 

Competencias sociais e cívicas  

-  Valoración da importancia que ten o desenvolvemento das habilidades 

motrices. 

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

-  Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o 

respecto. 

-  Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por 

razóns de sexo, clase, orixe ou cultura. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Capacidade de buscar solucións aos problemas expostos e de levalas á 

práctica. 

-  Organización individual e colectiva de actividades físicas lúdicas. 

-  Adopción das normas imprescindibles para a seguridade na actividade 

física. 

-  Participación en todas as actividades expostas, tomando decisións e 

comportándose con responsabilidade. 

 

Conciencia e expresiónsculturais 

-   Valoración das manifestacións culturais ligadas coa motricidad humana. 

SEGUNDA AVALIACIÓN I 
 

A unidade que presentamos está centrada nun aspecto fundamental para o 

desarrollou da educación física: o dominio intelixente das habilidades motrices, 

condición indispensable para a consecución de obxectivos de acción e de 

movemento en función dos intereses persoais dos alumnos.  
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

-  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e funcionais sobre  os 

aspectos esenciais das habilidades motrices e da coordinación, relacionando os 

conceptos con experiencias prácticas persoais e da vida diaria. 

-   Incrementar a actividade mental coa resolución de exercicios-problema mediante 

o descubrimento guiado de novas habilidades e construción de secuencias de 

habilidade en diferentes formas interdisciplinares. 

 
CONTIDOS  

 

Habilidades motrices. (1, 2) 

Od esarrollo das habilidades. (3) 

Dos pés á cabeza. (4) 

As extremidades superiores. (5) 

As extremidades inferiores. (6) 

Exercicio san e seguro. (7) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

  1.  Entender o concepto habilidade motriz e os factores do seu desenvolvemento. 

  2.  Coñecer e distinguir as formas de desenvolvemento dos diferentes tipos de 

habilidades e as súas orixes. 

  3.  Entender a relación e os mecanismos da coordinación intelixente para o 

desenvolvemento das habilidades motrices. 

  4.  Entender o concepto de coordinación relacionándoo coa habilidade motriz. 

  5.  Entender o mecanismo de lanzamento-recepción. 

  6.  Coñecer as posibilidades coordinativas e de execución de movemento dos 

distintos segmentos corporais. 

  7.  Coñecer a secuencia de execución e iniciación da actividade para a práctica de 

exercicios seguros 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Entende o concepto habilidade motriz e razoa os factores do seu 

desenvolvemento. 
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  2.1.  Coñece e distingue as formas de desenvolvemento dos diferentes tipos de 

habilidades e as súas orixes. 

  3.1.  Entende a relación e os mecanismos da coordinación intelixente para o 

desenvolvemento das habilidades motrices e resolve problemas de 

coordinación. 

  4.1.  Entende o concepto de coordinación relacionándoo coa habilidade motriz e é 

capaz de aplicalo a diferentes actividades habituais. 

  5.1.  Entende o mecanismo de lanzamento-recepción e practícao con elementos 

de distintos tamaños e formas. 

  6.1.  Coñece as posibilidades coordinativas e de execución de movemento dos 

distintos segmentos corporais e desenvolve habilidades coordinadas. 

  7.1.  Utiliza habitualmente a secuencia de execución e de iniciación das 

actividades para a práctica de exercicios seguros. 

 
COMPETENCIAS 

CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da unidade e 

crear un debate ao redor dela. 

-  Observación das ilustracións inicialé e verbalización das diferentes 

capacidades físicas que se están utilizando. 

-  Conocimiento e utilización do vocabulario específico da área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Realización de medicións de flexibilidade. 

-  Cálculo da velocidade dos nosos movementos. 

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas habilidades motrices. 

-  Comprensión e valoración da actividade física como elemento indispensable 

para preservar a saúde. 

-   Capacidade para interactuar co espazo circundante. 

-   Manipulación de aparellos para realizar actividades físicas. 

-   Adquisición hábitos saudables de hixiene e de coidado do corpo. 
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Aprender a aprender  

-  Desenvolvo do sentimento de competencia ou eficacia persoal.  

-  Utilización dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

Competencias sociais e cívicas 

-  Desenvolvemento de actitudes de diálogo e aceptación, e elaboración de 

normas de convivencia. 

-  Comprensión dos aspectos sociais da actividade física, utilizándoos para 

facilitar a relación, a integración e o respecto. 

-  Valoración da actividade física como elemento indispensable para preservar 

a saúde, observando as súas posibilidades e os seus límites persoais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Capacidade para afrontar as tarefas e os problemas con responsabilidade, 

mostrando iniciativa e creatividade, realizando unha planificación adecuada, 

calculando e asumindo riscos, e aprendendo dos erros. 

-  Desenvolvemento da iniciativa e a creatividade 

-  Desarrolo dos valores persoais da responsabilidade e a perseveranza. 

 

Conciencia e expresiónsculturais 

-   Valoración das manifestacións culturais ligadas coa motricidad humana. 

SEGUNDA AVALIACIÓNII 
 

Nesta unidade, el descubrimento das habilidades coordinadas dará paso a   a súa 

posta en práctica de forma coordinada e en equipo mediante diferentes exercicios e 

xogos. O traballo específico sobre as habilidades con rede, con cesta e con 

portaría será de gran utilidade para avanzar no camiño da práctica deportiva e, 

ademais de resultar valiosos en si mesmos para profundar no manexo coordinado 

de habilidades, servirá para ir preparando aos alumnos e ás alumnas de face a 

adquisicións posteriores. 

No apartado final dedicado de forma específica á saúde, exporemos nesta ocasión 

algúns principios básicos sobre a dieta en relación co crecemento. 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

-  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e funcionais sobre as 

habilidades motrices, relacionando os conceptos con experiencias prácticas 
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persoais e reforzando a adquisición de conceptos crave relacionados coa futura 

práctica de actividades da cultura do movemento. 

-   Incrementar a actividade mental coa resolución de exercicios-problema mediante 

o descubrimento guiado de diferentes xogos e actividades que demanden 

habilidades coordinativas. 

 

CONTIDOS  

 

Coordinación de habilidades. (1) 

Habilidades con rede. (2) 

Habilidades con cesta. (3) 

Habilidades con portarías. (4, 5) 

A dieta e o crecemento. (6) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

 1.  Coordinar habilidades de forma individual e por equipos. 

  2.  Desarrollareira habilidades en xogos e predeportes que empregan unha rede. 

  3.  Desenvolver habilidades en xogos e predeportes que empregan unha cesta. 

  4.  Desenvolver habilidades coas mans en xogos e predeportes que empregan 

unha portaría. 

  5.  Desenvolver habilidades cos pés en xogos e predeportes que empregan unha 

portaría. 

  6.  Coñecer e practicar unha dieta equilibrada. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

  1.1.  Coordina diferentes tipos de habilidades de forma individual e por equipos. 

  2.1.  Desenvolve con soltura habilidades en xogos e pre deportes que empregan 

unha rede. 

  3.1.  Executa adecuadamente habilidades, en xogos e predeportes que empregan 

unha cesta. 

  4.1.  É capaz de executar adecuadamente habilidades coas mans, en xogos e pre 

deportes que empregan unha portaría. 

  5.1.  Desenvolve adecuadamente habilidades cos pés en xogos e predeportes 
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que empregan unha portaría. 

  6.1.  Coñece e practica, na medida do posible, unha dieta equilibrada. 

 

COMPETENCIAS 

    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura para motivar o interese polos contidos da unidade e crear un debate 

ao redor dela. 

-  Coñecer o vocabulario específico da área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-   Valoración do coñecemento do corpo e das súas habilidades motrices. 

-   Manipulación de aparellos para realizar actividades físicas. 

-   Adquisición de hábitos saudables de alimentación e de coidado do corpo. 

-   Desenvolvemento de habilidades coas mans e cos pés en xogos e 

predeportes. 

Aprender a aprender  

-  Desenvolvo do sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Adquisición de recursos de cooperación en actividades físicas     comúns. 

-  Utilización der os coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

Competencias sociais e cívicas  

-  Interese polos xogos cooperativos e valoración das posibilidades de 

relación que ofrecen. 

-  Implicación nos xogos propostos, integrándose no grupo e mostrando 

respecto polos demais. 

-  Comprensión do xogo como un medio social de educación física. 

-  Aceptación das regras de xogo acordadas entre todos. 

-  Valoración do xogo limpo. 

-  Respecto das normas de seguridade nos xogos e nos deportes para evitar 

riscos que danen a súa saúde. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Toma de decisións para deseñar xogos e organización de actividades 

lúdicas colectivas aplicando as súas habilidades motrices. 

-  Iniciativa e capacidade creativa na organización de actividades 

lúdicodeportivas. 
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-  Desenvolvemento dos valores persoais da responsabilidade e a 

perseveranza 

TERCEIRA AVALIACIÓN I 
 

Esta unidade está centrada no corpo desde o punto de vista expresivo e nela vai 

ser motivo de estudo a comunicación corporal. A partir da linguaxe do corpo, 

abordaremos a expresión de ideas e sentimentos utilizando como recursos o corpo 

e o movemento, con imaxinación e creatividade, en diversas prácticas de 

interpretación e representación, para finalizar coa creación duna danza .  

Completaremos a unidade coa habitual sección dedicada ao coidado da saúde, 

prestando atención á autoestima como forma de favorecer o benestar persoal. 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

-  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e funcionais sobre os 

aspectos esenciais da expresión nas súas diferentes manifestacións, vinculando 

os conceptos coas súas experiencias prácticas persoais e reforzando a 

adquisición de conceptos crave relacionados coa expresión, a creatividade e a 

comunicación. 

-  Incrementar a actividade mental coa resolución de exercicios-problema de 

expresión mediante o descubrimento guiado e a representación do vivido. 

CONTIDOS  

 

A comunicación verbal. (1) 

A comunicación corporal. (2) 

A interpretación. (3) 

A representación. (4) 

A comunicación na danza. (5) 

A autoestima. (6) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

  1.  Recoñecer a importancia da comunicación e descubrir os distintos tipos de 

linguaxes. 

  2.  Entender o valor do movemento significativo e coñecer os requisitos para unha 
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boa comunicación corporal. 

  3.  Distinguir, coñecer e practicar os conceptos de improvisación, interpretación e 

representación, e as relacións que hai entre eles. 

  4.  Coñecer e aplicar os conceptos de espazo, tempo e personaxe. 

  5.  Coñecer e aplicar a danza como recurso expresivo. 

  6.  Valorar as actividades expresivas como fonte de saúde. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

1.1.  Recoñece a importancia da comunicación e aplica os distintos tipos de 

linguaxes. 

  2.1.  Entende o valor do movemento significativo e é capaz de expresarse 

adecuadamente co corpo. 

  3.1.  Distingue, coñece e aplica os conceptos de improvisación, interpretación e 

representación, e as relacións que hai entre eles nas súas actividades 

expresivas. 

  4.1.  Coñece e aplica os conceptos de espazo, tempo e personaxe nas súas 

actividades expresivas. 

  5.1.  Coñece e aplica a danza como recurso expresivo. 

  6.1.  Valora as actividades expresivas como fonte de saúde 

COMPETENCIAS 

CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Comprensión da linguaxe corporal como medio de comunicación. 

-  Análise das ilustracións inicialé e creación dun debate ao redor delas. 

-  Coñecemento do vocabulario específico da área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-   Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades  expresivas. 

-   Coñecemento e comprensión das formas de comunicación non verbal. 

-  Expresión de ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o 

corpo e o seu movemento. 

-  Organización individual e colectiva de actividades expresivas. 

 

Aprender a aprender  

-  Observación da implicación dos sentimentos na linguaxe corporal. 
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-  Coñecemento das propias posibilidades e carencias a través das 

actividades expresivas. 

-  Experimentación coa linguaxe do corpo. 

-  Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

-  Utilización dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

 

Competencias sociais e cívicas  

-  Utilización das actividades expresivas para facilitar a relación, a integración 

e o respecto. 

-  Traballo en equipo, cooperando e asumindo responsabilidades. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Desenvolvemento da iniciativa, a imaxinación e a creatividade en practicas 

relacionadas coa expresividade do corpo.  

-  Valoración das iniciativas e as achegas dos demais. 

 

Conciencia e expresiónsculturais 

-  Coñecemento da riqueza cultural mediante a práctica de diferentes danzas. 

-  Valoración das manifestacións culturais da motricidad humana (xogos 

tradicionais, danza). 

-  Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e 

goce. 

TERCEIRA AVALIACIÓN II 
 

Esta última  unidade pretende, fundamentalmente, que os escolares adquiran 

coñecementos achega do valor do xogo como riqueza cultural e, tamén, como 

actividade física saudable e socializadora. Para iso, os introduciremos tanto en 

xogos  tradicionais e populares, como en xogos cooperativos e predeportivvos, 

para abordar despois a iniciación a tres deportes ben coñecidos –voleibol, 

baloncesto e fútbol–, facilitando o coñecemento das súas regras e inculcando 

valores e comportamentos deportivos valiosos para o desenvolvemento persoal e 

como fonte de saúde. 

Concluiremos a unidade e o curso alertando sobre os perigos de certos hábitos 

sociais nocivos, en concreto  os ligados ao consumo de alcol e tabaco. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

-   Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e funcionais sobre  os 

aspectos esenciais dos xogos e os predeportes, relacionándoos co valor da súa 

participación na cultura do movemento. 

-   Incrementar a actividade mental coa resolución de exercicios-problema prácticos 

nos xogos e predeportes. 

 

CONTIDOS  

 

Xogos de onte para xogar hoxe. (1) 

A que podemos xogar. (2) 

Primeiros pasos en voleibol. (3) 

Introdución ao baloncesto. (4) 

Introdución ao fútbol. (5) 

Os perigos do tabaco e o alcol. (6) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

1.  Coñecer a existencia histórica dos xogos e valorar a súa necesidade actual. 

  2.  Distinguir os distintos tipos de xogos existentes. 

  3.  Aprender e practicar o predeporte do voleibol. 

  4.  Aprender e practicar o minibasket. 

  5.  Aprender e practicar o fútbol infantil 

  6.  Coñecer o valor da actividade física fronte aos perigos do tabaco e o alcol 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

1.1.  Coñece a existencia histórica dos xogos e valora a súa recuperación e a súa 

necesidade actual. 

  2.1.  Distingue os distintos tipos de xogos existentes. 

  3.1.  Coñece e practica o predeporte do voleibol. 

  4.1.  Coñece e practica o minibasket. 

  5.1.  Coñece e practica o fútbol infantil. 

  6.1.  Coñecer o valor da actividade física fronte aos perigos do tabaco e o alcol. 

 
COMPETENCIAS 
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    CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A 
DESENVOLVELAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Comprensión da linguaxe corporal como medio de comunicación. 

-  Análise das ilustracións iniciais e creación dun debate ao redor delas. 

-  Coñecemento do vocabulario específico da área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-   Valoración da actividade física como ocupación saudable do tempo de 

lecer. 

-   Manipulación de aparellos para realizar actividades físicas. 

-   Adquisición de hábitos saudables de coidado do corpo. 

 

Aprender a aprender  

-   Favorecer a motivación, a confianza nun mesmo e o gusto por aprender. 

-   Adquisición de recursos de cooperación en actividades físicas comúns. 

-   Coñecemento das propias posibilidades e carencias a través das 

actividades físicas. 

-   Utilización dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

 

Competencias sociais e cívicas  

-  Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o 

respecto. 

-  Aprendizaxe da convivencia aceptando as regras. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-   Desenvolvemento da iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 

-   Valoración das iniciativas e as achegas dos demais. 

-   Desenvolvemento das habilidades sociais do respecto aos demais, a 

cooperación e o traballo en equipo. 

-   Visión estratéxica dos retos para cumprir os obxectivos dos xogos e 

motivarse para lograr o éxito. 

-   Desenvolvo os valores persoais da responsabilidade e a perseveranza. 

 

Conciencia e expresiónsculturais 

-   Valoración das manifestacións culturais ligadas coa motricidad humana. 
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-   Valoración da riqueza cultural mediante a práctica de xogos populares 

tradicionais. 

7. Competencias:contidos e a súa relación coas Competencias 

claves. 

 

    PRIMEIRO CURSO 

Comunicación lingüística 

-  Utilizar a linguaxe como medio de comunicación oral e escrita. 

-  Comprender, compoñer e utilizar os textos. 

-  Expresarse de forma adecuada. 

-  Coñecer o vocabulario específico da área. 

-  Obter gran variedade de intercambios comunicativos nas actividades físicas 

lúdicas. 

Competencia dixital 

-  Transformar a información en coñecemento. 

-  Transmitir información a través da linguaxe corporal. 

-  Analizar a expresividade corporal e entender as mensaxes que a través dela se 

transmiten. 

-  Utilizar a información recibida a través dos xestos e das posturas para a 

elaboración de estratexias de xogo nas actividades físicas lúdico-recreativas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Organizar de forma individual e colectiva actividades físicas lúdicas e actividades 

expresivas. 

-  Desenvolver os valores persoais da responsabilidade e da perseveranza. 

-  Desenvolver as habilidades sociais do respecto aos demais, a cooperación e o 

traballo en equipo. 

-  Ser capaz de buscar solucións aos problemas formulados e de levalas á práctica. 
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-  Desenvolver a iniciativa e a creatividade. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados creativos, orixinais e sinceros na súa 

expresividade. 

-  Ter unha visión estratéxica dos retos para cumprir os obxectivos dos xogos e 

doutras actividades físicas, e motivarse para lograr o éxito. 

-  Utilizar as actividades físicas e a linguaxe corporal para ampliar e mellorar as 

súas relacións sociais. 

Conciencia e expresións culturais 

-  Expresar ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o corpo e o 

movemento. 

-  Apreciar as manifestacións culturais da motricidade humana (xogos tradicionais, 

danza). 

-  Experimentar coa linguaxe do corpo. 

-  Experimentar formas de comunicación a través da danza expresiva. 

-  Interesarse polas formas de comunicación non verbal. 

-  Desenvolver a iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 

-  Apreciar as iniciativas e as achegas dos demais. 

-  Utilizar as manifestacións artísticas como fontes de enriquecemento e goce. 

-  Coñecer a riqueza cultural mediante a práctica de diferentes xogos e danzas 

Competencias sociais e cívicas 

-  Utilizar a actividade física para facilitar a relación, a integración e o respecto. 

-  Aceptar e respectar as regras do xogo acordadas entre todos. 

-  Asumir as diferenzas na actividade física, así como as posibilidades propias e 

alleas. 

-  Participar, tomar decisións e comportarse con responsabilidade. 

-  Traballar en equipo, cooperando e asumindo responsabilidades. 
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-  Valorar o traballo e as achegas dos demais, sen discriminar por razóns de sexo, 

clase, orixe ou cultura. 

-  Valorar o esforzo e os logros obtidos polas persoas afectadas de discapacidade 

física ou mental nas súas actividades físicas, laborais e cotiás. 

-  Habituarse a coidar e a manter a orde nas súas pertenzas e no seu contorno. 

-  Coidar e conservar os materiais. 

-  Comprender e valorar a importancia de respectar as normas de tráfico. 

Competencia aprender a aprender 

-  Coñecerse a si mesmo, as propias posibilidades e carencias a través das 

actividades físicas e expresivas. 

-  Desenvolver o sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Favorecer a motivación, a confianza nun mesmo e o gusto por aprender. 

-  Ser consciente do que pode facer por si mesmo e do que pode facer coa axuda 

dos demais. 

-  Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comúns. 

-  Facilitar a adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas 

(danza, mimodrama). 

-  Manexar de forma eficaz os recursos e as técnicas adquiridos no 

desenvolvemento das súas habilidades motrices. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Realizar medicións. 

-  Transformar a información en coñecemento. 

-  Transmitir información a través da linguaxe corporal. 

-  Analizar a expresividade corporal e entender as mensaxes que a través dela se 

transmiten. 

-  Utilizar a información recibida a través dos xestos e das posturas para a 

elaboración de estratexias de xogo nas actividades físicas lúdico-recreativas. 
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SEGUNDO CURSO 

Relacionados no apartadosexto de segundo curso. 

 

    TERCEIRO CURSO 

Comunicación lingüística 

- Uso correcto dos termos referidos ás medidas do seu corpo. 

- Uso correcto da terminoloxía propia da materia ao analizar e describir a 

información contida nas ilustracións. 

- Uso correcto da terminoloxía propia da materia ao dar resposta ás preguntas. 

- Descrición das posturas adoptadas no xogo de «as estatuas». 

- Debate sobre o concepto de «movemento intelixente». 

- Análise e verbalización do contido das ilustracións iniciais da unidade. Que 

accións levan a cabo os nenos alí representados? 

- Verbalización e debate sobre a importancia do exercicio físico para a saúde. 

- Uso correcto dos termos referidos aos movementos que realiza o corazón. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Todos os contidos e as actividades relacionados coa orientación. 

- Realización de medicións. 

- Desenvolvemento do sentido da orientación e utilización correcta de diferentes 

recursos para orientarse. 

- Observación das siluetas trazadas no chan. Cales son máis grandes? Cales son 

máis pequenas? 

- Descrición da orientación dos obxectos con respecto ao seu propio corpo. 

- Comprensión da relación existente entre os xiros de determinados obxectos cos 

que pode facer o noso corpo. 

Competencia dixital 

- Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender 

- Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre os desprazamentos, os saltos e os 

xiros. 

- Capacidade para expresar sentimentos co corpo ao recitar poemas. 
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- Manexo eficaz dos recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento das 

súas habilidades motoras. 

- Práctica de movementos voluntarios, diferenciándoos dos involuntarios 

- Utilización do espazo e do tempo para realizar unha representación. 

- Creación de normas para xogar. 

- Utilización correcta da respiración. 

- Descubrimento das formas de detectar e contar os latexos do corazón. 

- Práctica de exercicios que desenvolven a flexibilidade. 

- Utilización do corpo para producir ritmos. 

Competencias sociais e cívicas 

- Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motoras e 

expresivas a través das actividades motoras propostas. 

- Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular como 

resultado das prácticas físicas propostas. 

- Desenvolvemento de actitudes de respecto cara aos demais e cara a si mesmo 

na súa participación en xogos e actividades físicas. 

- Aceptación e respecto das regras de xogo acordadas entre todos na práctica dos 

xogos propostos. 

- Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por razóns de 

sexo, clase, orixe ou cultura. 

- Capacidade para aprender a convivir aceptando as regras. 

- Valoración da importancia de evitar danos durante o exercicio. 

- Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

- Valoración da actividade física como ocupación saudable do tempo de ocio. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

- Toma de decisións correctas na práctica dun pinchacarneiro. 

- Creación de xogos motores, organizando as súas regras. 

- Toma de decisións de xeito racional nas súas actividades físicas. 

 

Conciencia e expresións culturais 

- Valoración dos xogos e a danza como manifestacións culturais da motricidade 

humana. 
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- Interesarse polas formas de comunicación non verbal. 

 

- Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e 

desfrute. 

- Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

- Valoración da danza como manifestación de cultura. 

 

CUARTO CURSO 

Relacionados no apartado sexto de cuarto curso. 

 

 QUINTO CURSO 

 CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A 

DESENVOLVELAS 

Comunicación lingüística 

- Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da unidade e 

fomentar a reflexión razoada sobre eles. 

- Exposición, tras a análise da información contida nas láminas entregadas, das 

diferentes actividades físicas que nela se representan. 

- Uso correcto dos termos referidos ás diferentes zonas da columna vertebral. 

- Descrición oral das lesións que poden orixinarse na columna vertebral. 

- Lectura para motivar o interese polos contidos da unidade e crear un debate en 

torno a ela. 

- Definición dos xogos de cooperación e de oposición. 

- Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da 

unidade e fomentar a reflexión razoada sobre eles. 

- Uso correcto dos termos referidos aos tres momentos imprescindibles do salto. 

- Análise da información contida na lámina inicial sobre as diferentes actividades 

físicas que se están a realizar 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Realización de medicións. 

- Desenvolvemento do sentido da orientación e aplicación sobre as distancias e os 
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períodos de tempo. 

 

- Realización de diferentes tipos de traxectorias nos desprazamentos. 

- Realización de medicións de flexibilidade. 

- Cálculo da velocidade dos nosos movementos. 

 

Competencia dixital 

- Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender 

- Práctica de xogos de golpeos, lanzamentos e rodamentos de balóns. 

- Desenvolvemento da precisión nos lanzamentos de balóns. 

- Práctica de xogos de oposición e de cooperación. 

- Condución de balóns coas mans e cos pés. 

- Invención de regras de xogo. 

- Verificación e aplicación dos coñecementos adquiridos na práctica de actividades 

físicas. 

- Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre os diferentes tipos de equilibrio. 

- Manexo eficaz dos recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento das 

súas  

habilidades motoras. 

- Prácticas de accións coordinadas. 

- Análises das posturas forzadas que, ás veces, poidan adoptan os alumnos. 

- Traballo, dende distintas posicións, coas diferentes pancas do corpo, adoptando 

posturas correctas. 

- Recollida de datos sobre o grao de orientación que van adquirindo os alumnos e 

detección das súas habilidades para desenvolverse no espazo. 

- Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre os diferentes tipos de 

desprazamentos. 

- Realización de circuítos con obstáculos para saltar. 

- Prácticas de xiros dende distintas posicións. 

- Prácticas de lanzamentos e recepcións de diferentes obxectos en posicións de 

parada ou en carreira. 
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- Práctica dun quentamento xeral. 

- Desenvolvemento da flexibilidade por parellas. 

- Coñecemento das diferenzas existentes entre a resistencia aeróbica e a 

anaeróbica, e práctica da resistencia aeróbica. 

- Realización de xogos que fomentan a velocidade. 

- Utilización segura, en situacións diferentes, dos coñecementos adquiridos. 

- Participación activa no proceso de aprendizaxe, formulándose preguntas, 

autoavaliándose e concienciándose do que debe aprender. 

- Observación da implicación dos sentimentos na linguaxe corporal. 

- Expresión de ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o corpo e 

o seu movemento. 

- Organización individual e colectiva de actividades expresivas. 

- Realización de actividades de dramatización. 

- Elaboración dun guion. 

- Experimentación coa linguaxe do corpo. 

- Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

Competencias sociais e cívicas 

- Valoración do coñecemento do corpo. 

- Comprobación da aceptación dos cambios que se orixinan no corpo. 

- Manifestación de actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

- Valoración da importancia que ten o desenvolvemento das habilidades motoras. 

- Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

- Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o respecto. 

- Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por razóns de 

sexo, clase, orixe ou cultura. 

- Desenvolvemento de actitudes de diálogo e aceptación, e elaboración de normas 

de convivencia. 

- Comprensión dos aspectos sociais da actividade física, utilizándoos para facilitar 

a relación, a integración e o respecto. 

- Valoración da actividade física como elemento indispensable para preservar a 

saúde, observando as súas posibilidades e os seus límites persoais. 

- Interese polos xogos cooperativos e valoración das posibilidades de relación que 

ofrecen. 
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- Implicación nos xogos propostos, integrándose no grupo e mostrando respecto 

polos demais. 

- Comprensión do xogo como un medio social de educación física. 

- Aceptación das regras de xogo acordadas entre todos. 

- Valoración do xogo limpo. 

- Respecto das normas de seguridade nos xogos e nos deportes para evitar riscos 

que danen a súa saúde. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

- Toma de decisións nas actividades coordinativas. 

- Participación en todas as actividades formuladas, toma de decisións e 

comportamento responsable. 

- Apreciación das iniciativas e as achegas dos demais. 

- Cumprimento das rutinas de hixiene e de coidado do corpo, así como das 

actitudes adquiridas para o coidado do medio. 

 

- Capacidade de buscar solucións aos problemas formulados e de levalas á 

práctica. 

- Organización individual e colectiva de actividades físicas lúdicas. 

- Adopción das normas imprescindibles para a seguridade na actividade física. 

- Capacidade para tomar decisións seguras na práctica de pinchacarneiros. 

- Participación en todas as actividades formuladas, tomando decisións e 

comportándose con responsabilidade. 

 

- Capacidade para afrontar as tarefas e os problemas con responsabilidade, 

mostrando iniciativa e creatividade, realizando unha planificación axeitada, 

calculando e asumindo riscos, e aprendendo dos erros. 

- Mellora autónoma e progresiva da súa resistencia. 

- Cálculo individual da súa velocidade e traballo para intentar mellorala. 

- Toma de decisións para deseñar xogos e organización de actividades lúdicas 

colectivas aplicando as súas habilidades motoras. 

- Iniciativa e capacidade creativa na organización de actividades lúdicodeportivas. 

- Desenvolvemento da iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 
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- Valoración das iniciativas e as achegas dos demais. 

 

Conciencia e expresións culturais 

 

- Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e 

desfrute. 

- Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

- Valoración da danza como manifestación de cultura. 

 

SEXTO CURSO 

Relacionados no apartado sexto de sexto curso. 

8. Metodoloxía e estratexias didácticas 
 

Para lograr as aprendizaxes previstas, no caso das relativas ao ámbito motriz, 

podemos abordalas de xeito global, ou ben de forma analítica.  

Na estratexia metodolóxica global o alumno debe realizar a tarefa na súa 

totalidade, correspondendo cada exercicio na súa estrutura básica ao modelo 

completo que debe ser aprendido.  

Na estratexia analítica, a tarefa preséntase dividida en partes.  

Entre estas dúas estratexias establécese unha serie de estratexias intermedias que 

poden ser de carácter global con polarización da atención, global con modificación 

da situación real, de análise progresiva e de análise secuencial.  

Os métodos en educación física pódense considerar como os instrumentos de 

organización e guía do proceso instrutivo a partir duns propósitos ou obxectivos do 

ensino.  

Na actualidade podemos falar de dous métodos: metodoloxía dedutiva e 

metodoloxía indutiva.  

Diferentes métodos que usarei nas sesións de educación física:  

-  Métodos baseados na recepción.  

- de instrución directa ou reprodución de modelos  

- Mixto( sínteses- análises- sínteses)  

- Asignación de tarefas  
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-  Métodos baseados no descubrimento.  

- Resolución de problemas  

- Descubrimento guiado 

 - Teaching games for understanding. 

Dada a importancia do xogo nesta área, as propostas metodolóxicas que se leven 

adiante terán unha alta comoñente deste aspecto. 

9. Medidas de atención a diversidade 
 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas 

especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o 

máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as 

competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas 

oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co disposto nos 

artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

10. Transversalidade 
 

Tratarase de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con 

discapacidade, a igualdade de oportunidades e non-discriminación por razón de 

discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións 

curriculares, accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á 

diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para conseguir que o 

alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en 

igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 
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xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar 

actividades e promoveremos accións para que respecte as normas e os sinais, e 

de que se favoreza a convivencia. 

11.  Relación co plan lector  
 

En educación física tamén se le, se escribe e aprende vocabulario específico ou 

non da materia. 

Ao longo do curso utilizaremos nalgunha ocasión  fichas escritas, realizarán algún 

traballo relacionado con algunha das unidades feitas na clase e crearán xogos e/ou 

adaptarán regras dos mesmos . 

Polo tanto, os alumnos desenrolarán a memoria para dar conta do contido das 

sesións; 

Desenrolarán a capacidade de expresión oral; ampliarán e mellorarán o vocabulario 

para mellorar a expresión e, ademais, resumirán oralmente e por escrito o contido 

fundamental dos xogos e deportes; adoptarán posturas adecuadas, evitando 

movementos que poidan distraer aos que escoitan. 

Exemplos do dito anteriormente: 

 

Contidos: 

 Identificación e unión nun debuxo das partes do corpo co nome destas 

 Lectura e comprensión das follas de normas para as clases de EF. 

 Lectura e relación de obxectos relacionados coa educación física 

Vocabulario: 

Aseo/limpeza;esquerda e dereita;brazo,mano,xeonllo,…;dobrar; botar;xirar; banco 

sueco; colchoneta; picas; conos; plinto. 
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12. Accións previstas de acordo co Plan Tic (Educación 
dixital) 

 

Pretendemos que o alumnado nestes niveis de educación primaria se familiarice 

co uso dos medios audivisuais. Nalgún momento se lles amosarán diferentes 

medios audiovisuais e dixitais para aprender,mellorar ou concienciarse dalgún 

aspecto importante relacionado cos contidos traballados nas diferentes sesión. 

Ao longo do curso se lles gravará. 

13. Avaliación 
 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e 

terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou 

dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos medidas de reforzo educativo. 

A cualificación final, en cada avaliación, de cada alumno será a seguinte: 

 

Conceptos: 10% da nota final. Sempre que se realice exame teórico: escrito , oral 

e/ou traballos.  

No apartado conceptual será necesario obter unha nota mínima de 4 para poder 

facer a media. Se non se alcanza esta nota non se aprobará a avaliación. 

 

IMPORTANTE: Os alumnos que non realicen educación física durante dúas 

sesións ou máis terán que facer un traballo ou exame sobre os contidos realizados 

na clase polos seus compañeiros. Se non se alcanzase a nota mínima de 4 non 

aprobaría a avaliación. 

 

Procedementos: 50% da nota. Instrumentos de avaliación:  

-  Observacións do profesor  

-  Diario de clase , folla de rexistro diaria. 

-  Probas prácticas realizadas ao longo de cada período avaliativo.  

-  Rexistros anecdóticos 
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Actitudes, valores e normas: 40% da nota. No caso de que non se realizase 

exame teórico este apartado suporá ó 50% da nota final.  

IMPORTANTE: no apartado actitudinal terase en conta o seguinte: Aínda que o 

resultado global da avaliación sexa positivo, se o mestre considera (en base ás sús 

observacións) que a actitude amosada polo alumno na clase foi negativa, a 

avaliación considerarase suspendida. 

Teranse en conta os seguintes criterios:  

-  Traer roupa deportiva e calzado deportivo para cambiar en cada sesión ( o feito 

de non traer tres días o material deportivo e/ou calzado para cambiar suporá non 

superar a avaliación). 

- Faltas de asistencia sen xustificar. 

-  Faltar ao  respecto a compañeiros e/ou mestre. As pelexas entre alumnos 

durante a clase de EF suporá  non superar a avaliación automáticamente. 

- Non realizar EF por calquera motivo de saúde sen informe médico ( Darase unha 

marxe dun día sen EF coa xustificación  materna ou paterna). 

- Deteriorar intencionadamente( ou realizando un acto que non estea relacionado 

coa tarefa proposta) o material e/ou as instalacións deportivas en horario de clase; 

ou cando o mestre lles ceda algún espazo do centro para realizaren algunha tarefa 

relacionada coa materia( por exemplo no recreo). 

 - Respectar as regras dos xogos, actividades e aos compañeiros sen ter en conta 

o resultado obtido no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros 

alumnos e saber e demostrar que é máis importante formar parte dun grupo que 

seren os primeiros en acabar un determinado xogo na primeira posición. 

- Ter un mínimo de 5 dos 15 puntos cos que cada alumno-alumna comeza cada 

trimestre o apartado de actitudes ,valores e normas. 

IMPORTANTE: O incumprimento de calquera dos contidos anteriores suporá non 

superar a avaliación. 

Cada alumno comezará con 15 puntos neste apartado e iraos perdendo en función 

dos criterios abaixo sinalados. Ademais, aparece entre paréntese o número de 

veces  tras o  cal o alumno non superará a materia se os incumpre. 

- Ser separado do grupo nas sesións de educación física( non superarán a materia 

os alumnos que incumpran 6 veces este contido). 
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- Distraer aos compañeiros de clase(4) 

- Chegar tarde reiteradamente a clase(4) 

- Ensuciar o ximnasio,pistas deportivas e/ou aula.(4) 

-  Acepta as condutas doutros compañeiros. (3) 

-  Colabora cos demais nos xogos. (3) 

-  Manifesta interese por mellorar a súa competencia.  

-  respecta as normas que se propón.  

-  Apoia aos seus compañeiros cando se equivocan.  

-  Coida o material de educación física. (3) 

-  Acepta as decisións do profesor. (1) 

-  Participa en clase con gran disposición.  

-  Acepta sen problemas a súa propia realidade corporal  

-  Manifesta responsabilidade na práctica de actividades físicas  

-  Non entorpece o normal desenvolvemento da sesión (2) 

-  Respecta aos seus compañeiros e ao seu profesor (1) 

14.  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.  
 

Sabemos que debido ás especiais características da nosa área (é lúdica e 

motivadora, non hai que estar sentados, os exercicios realízanse xogando e non 

escribindo, maior carga de contidos procedimentais que de conceptuais, non hai 

tarefas, etc.) o número de alumnos suspensos será mínimo, aínda así habemos de 

prever mecanismos de recuperación:  

- Para os conceptos:  

Puntualmente, utilizaremos fichas escritas como forma de recuperación. 

utilizaremos a avaliación cognitiva na aprendizaxe motora (decidir en cada 

momento a opción máis adecuada) e exames prácticos (dirixir aos seus 

compañeiros en xogos, quecemento, arbitrar, etc.) cos alumnos que presenten 

máis dificultades.  

- Para os procedementos:  

Durante as unidades realizaremos todas as actividades de reforzo que sexan 

necesarias (dispensando a atención máis personalizada posible, polarizando a 

atención sobre aspectos concretos do xogo que lles axuden a mellorar, 
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aumentándolles o tempo de execución, moitos dos xogos e habilidades utilizados 

nunha unidade didáctica volven aparecer en unidades posteriores da 

programación, polo que os alumnos poden mellorar os seus procedementos 

posteriormente.diminuíndolles os percorridos, adaptándolles os móbiles, etc.) para 

que todos os alumnos alcancen os contidos procedimentais propostos.  

- Para as actitudes:  

Se algún alumno presenta condutas negativas de forma reiterada, comunicarémolo 

ao seu titor e aos seus pais, informando se non hai máis remedio das actitudes 

gravemente prexudiciais para a convivencia (se é que se producen) ao Xefe de 

Estudos e ao Director para que apliquen as medidas necesarias.  

As actitudes contrarias ás normas de clase resolverémolas e sancionaremos nas 

postas en común do final das sesións e estaremos atentos a que non aparezan 

máis nas unidades seguintes. 

Se algún alumno realiza algún acto positivo de especial relevancia para o mestre, 

coma por exemplo:axudar ou animar a un compañeiro que o necesite nalgunha das 

sesións os alumnos poderán recuper algún dos 15 puntos perdidos neste apartado 

. 

15. Criterios de promoción 
 

Mínimos esixibles en Educación Física para 1º de primaria 
 
Tomando como referencia os obxectivos, os criterios de avaliación e os estándares 

de aprendizaxe e que se valorará máis o proceso que o resultado final e o interese, 

partipación e respecto polos demais, os mínimos esixibles para obter unha 

valoración positiva serán; 

1.Coñecer as diferentes partes do corpo. 

2. Utilizar vestimenta apropiada nas clases. 

3.Adoptar hábitos hixiénicos. 

4.Coidar o material. 

5. Realizar desprazamentos de forma adecuada. 

6.Realizar saltos sinxelos 

7.Participar nas tarefas propostas 
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8.Adoptar unha actitude de respecto e compañeirismo na clase. 

9.Comprender e cumplir as regras dos xogos 

10. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 

Mínimos esixibles en Educación Física para 2º de primaria 

1. Coñecer a esquerda e a dereita con respecto a se mesmo e os demais.  

2. Coñecer as relacións topolóxicas básicas.  

3. Correr coordenadamente.  

4. Colaborar activamente nos xogos cumprindo as súas normas.  

5. Lanzar ,botar e recibir un balón que lle envía un compañeiro.  

6. Botar coa man dominante, en posición estática e en desprazamento.  

7. Saltar de diferentes modos adaptándose a pequenos obstáculos.  

8. Realizar xiros sobre o eixo lonxitudinal.  

9. Executar ritmos e bailes sinxelos  

10. Cumprir as normas básicas de convivencia  

11. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

12. Esforzarse por facer as cousas ben 

13. Rexeitar e evitar os comportamentos agresivos 

14. Manter un ritmo de carreira entre 3 - 5 minutos 

15. Resolver problemas motores sinxelos : circuítos 

16. Consolidar os conceptos topolóxicos básicos en si mesmo e nos demais  

17. Esfórzase por facer as cousas ben 

18. Rexeitar e evitar os comportamentos agresivos 

19. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 
Mínimos esixibles en Educación Física para 3º de primaria 
 

1. Manter unha carreira moderada ao redor de 5 minutos 

2. Rexeitar e evitar os comportamentos agresivos  

3. Participa nas actividades relacionándose de forma positiva cos demais 

4. Resolve problemas motores cuxa esixencia centrase nos mecanismos de 

percepción e decisión. 
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5. Lanza obxectos cunha boa execución e precisión en distancias curtas e 

sobre brancos estáticos 

6. Coordina saltos sucesivos diferentes sobre un pé ou saltos nos que o 

impulso realízase coas dúas pernas 

7. Respecta as normas de xogo establecidas.  

8. Controla as condutas agresivas nos xogos de oposición 

9. Realizar xiros sobre diferentes eixos.  

10. Executar ritmos e bailes sinxelos 

11. Lanzar, pasar e recibir pelotas sen perder control das mesmas . 

12. Cumprir as normas básicas de convivencia 

13. Esfórzase por facer as cousas ben 

14. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

15. Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e saber 

que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo. 

16. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 

Mínimos esixibles en Educación Física para 4º de primaria 

1. Lanza obxectos cunha boa execución e precisión en distancias curtas e 

sobre brancos estáticos. 

2. Realizar xiros sobre diferentes eixos con ou sen salto, e elaborar unha serie. 

3. Desprazarse e saltar, combinando ambas habilidades de forma coordenada 

e equilibrada 

4. Lanzar, pasar e recibir pelotas sen perder control das mesmas en carreira. 

5. Coñecer as normas dos diferentes deportes ou xogos e amosar unha 

actitude de aceptación cara ás demais persoas.  

6. Alcanzar ao menos o 40% da nota nas probas e exercicios que se 

determinen para os deportes practicados. 
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7. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para o 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

8. Cumprir as normas básicas de convivencia 

9. Esfórzase por facer as cousas ben 

10. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

11. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 

Mínimos esixibles en Educación Física para 5º de primaria 
 

1. Alcanzar ao menos o 40% da nota nas probas e exercicios que se 

determinen para os deportes practicados. 

2. Alcanzar ao menos o 40% da nota na execución das habilidades e destrezas 

básicas, así coma nas actividades motrices relacionadas coa ximnasia 

deportiva 

3. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para o 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

4. Dominar o equilibrio estático e dinámico en situacións sinxelas. 

5. Mellorar a condición física orientado á mellora da execución das habilidades 

motrices 

6. Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder o control dos 

mesmos en diferentes xogos, actividades motrices e deportes. 

7. Cumprir as normas básicas de convivencia 

8. Esfórzase por facer as cousas ben 

9. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

10. Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e saber 

que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo. 

11. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 
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Mínimos esixibles en Educación Física para 6º de primaria 

 

1. Alcanzar ao menos o 40% da nota nas probas e exercicios que se 

determinen para os deportes practicados. 

2. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para o 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

3. Dominar o equilibrio estático e dinámico en situacións complexas. 

4. Alcanzar ao menos o 40% da nota na execución das habilidades e destrezas 

básicas, así coma nas actividades motrices relacionadas coa ximnasia 

deportiva. 

5. Adaptar os desprazamentos e saltos a diferentes tipos de entornas. 

6. Lanzar,lanzar en salto, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder 

o control dos mesmos en diferentes xogos e actividades motrices. 

7. Actuar de forma coordenada  e cooperativa para resolver retos ou para 

opoñerse a un ou varos adversarios no xogo colectivo. 

8. Reflexionar sobre o traballo realizado e opinar dentro dun debate sobre o 

sucedido nas clases. 

9. Mostrar condutas activas para incrementar globalmente a condición física, 

tendo en conta as súas limitacións pero esforzándose sempre. 

10. Construír composicións grupais en interacción cos compañeiros 

11. Cumprir as normas básicas de convivencia 

12. Esfórzase por facer as cousas ben 

13. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

14. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 
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Avaliación da programación 
 

Nas sesións de avaliación, os mestres/as avaliaremos os procesos de ensino 

e a práctica docente en relación co logro dosobxectivos de cada nivel e de 

etapa e co desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación incluirá 

os seguintesaspectos: 

-Adecuación dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e mínimos esixibles ás característciasdo 

alumnado.Fixaremonos sobre todo se os criterios de avaliación están 

correctamente difinidos e se os estándares deaprendizaxe cumpren a 

esixencia de ser medibles egraduables. 

- As aprendizaxes acadadas polo alumnado, sobre todo nas áreas instrumentais: 

lingua galega e castelá ematemáricas. 

-As medidas de atención á diversidadeaplicadas. 

-O aproveitamento do recursos existentes nocentro. 

-O instrumentos, procedementos, criterios de cualificación empregados na 

avaliación doalumnado. 

- A coordinación entre osmestres. 

Nesta avaliación reflictiremos nun documento aqueles aspectos que teñan 

unha avaliación negativa e reflictiremos tamén aspropostas de mellora para o 

vindeirocurso. 

 

 

 

 

 

 


