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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

SECUENCIACIÓN POR NIVELES E BLOQUES DE CONTIDOS 

 

1º PRIMARIA 

 

 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos.  

 Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información 

 Participa activamente nas actividades propostas.  

 Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.  

 Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.  

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

 Acepta formar parte do grupo que lle corresponda.  

 

 

 BLOQUE 2: O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

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

 Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar movementos 
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axeitados ás situacións motrices que se lle presentan  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da 

clase. 

 Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

 Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 

táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses 

estímulos.  

 

 

 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

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

 Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a 

relaxación e a respiración.  

 

 

 BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 

con desinhibición e espontaneidade. 

 

 

 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 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.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa 

hixiene, con autonomía. 

 Identifica os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas 

que vai coñecendo e practicando.  

 

 

 BLOQUE 6: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación de 

cooperación e de oposición. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos. 

 Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.  
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 Practica xogos libres e xogos organizados. 

 

2º PRIMARIA 

 

 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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.  

 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.  

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

si mesmo/a e aos outros e outras nas actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.  

 Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica 

deportiva. 

 Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.  

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.  

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

competicións con deportividade. 

 

 

 BLOQUE 2: O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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 Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais.  

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

circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar 

mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.  

 Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.  

 Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 

táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses 

estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.  

 

 

 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con 

coordinación e boa orientación espacial.  

 Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e 

frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial.  

 Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con 

coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados.  

 Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 

coordinación e boa orientación espacial.  

 Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a 
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relaxación e a respiración. 

 

 

 BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 

con desinhibición e espontaneidade. 

 

 

 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o benestar.  

 Coñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da actividade 

física.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, 

con autonomía. 

 Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades 

físicas que vai coñecendo e practicando.  

 

 

 

 BLOQUE 6: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación de 

cooperación e de oposición.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. 

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

 Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas 

características e diferenzas.  

 

3º PRIMARIA 

 

 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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. 

 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.  

 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 e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

 Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 
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 Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

 

 BLOQUE 2: O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar 

mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia 

motriz entre os nenos e nenas da clase. 

 Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes 

posturas e posicións, durante un tempo determinado. 

 Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en 

movemento. 

 Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo.  

 

 

 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización 
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aos parámetros espazo-temporais. 

 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. 

 Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos intentando aplicar os 

xestos axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 

 Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a 

súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

 

 

 BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Leva a cabo manifestacións artísticas sinxelas en interacción cos 

compañeiros e compañeiras. 

 

 

 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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 ou mesma. 

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

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Mellora das capacidades físicas. 

 Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.  

 Realiza os quecementos de forma autónoma. 

 Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 

 Percibe diferentes niveis de intensidade e esforzo na estrutura da clase de 

Educación física.  

 Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, realizando un 

quecemento guiado.  

 

 

 BLOQUE 6: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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. 

 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de 

táctica individual e colectiva en situacións motrices habituais. 

 Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades 

físicas. 

 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 
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4º PRIMARIA 

 

 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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.  

 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.  

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

un mesmo e ás outras persoas nas actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.  

 Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.  

 Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.  

 Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións 

e respecta as opinións dos e das demais.  

 Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz.  

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.   

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

competicións con deportividade. 
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 BLOQUE 2: O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar 

mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia 

motriz entre os nenos e nenas da clase.  

 Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas 

variables.  

 Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos 

segmentarios básicos e no control postural.  

 Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en 

movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles.  

 Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de estímulos 

visuais, auditivos e táctiles no tempo e no espazo.  

 

 

 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin 
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a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros espazo-

temporais.  

 Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio e 

a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros espazo-

temporais.  

 Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción) a diferentes tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando os xestos e utilizando os 

segmentos dominantes. 

  Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen 

perder o equilibrio e a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e os 

dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-

temporais. 

 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  

 

 

 BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os 

recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.  

 Leva a cabo manifestacións artísticas en interacción cos compañeiros e 

compañeiras.  

 

 

 

 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 15 DE 31 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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 ou mesma.  

 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.  

 Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as capacidades 

físicas relacionándoas coa saúde.  

 Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 

 Realiza os quecementos de forma autónoma.  

 Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde.  

 Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz de 

realizar o quecemento con certa autonomía.  

 

 

 BLOQUE 6: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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. 

 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de 
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táctica individual e colectiva en situacións motrices habituais.  

 Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas  

 Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas 

actividades deportivas. 

 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

 

 

5º PRIMARIA 

 

 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Opinar coherentemente con actitude crítica, tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións dos e 

das demais. 

 Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e 

compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á área.  

 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 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se 

producen na práctica ou nos espectáculos deportivos. 

 Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se 

lle solicita.  

 Ten interese por mellorar a competencia motriz. 
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 Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo 

problemas motores con espontaneidade e creatividade. 

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

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

competicións con deportividade. 

 

 

 BLOQUE 2: O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN: 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

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

mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

 Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas habilidades. 

 

 

 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de contornos e de 
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actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustándose a 

parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 

 Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a diferentes tipos 

de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, 

axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio postural. 

 Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

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

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas interiorizando e 

aplicando os xestos cos segmentos dominantes e iniciando a práctica cos 

non dominantes. 

 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, e axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 

 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

 

 

 BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

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

creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos utilizando os 

recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

 

 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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 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. 

 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. 

 Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

 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.. 

 Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática. 

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

capacidades físicas orientadas á saúde. 

 Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades 

de esforzo. 

 Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da 

actividade.  

 

 

 BLOQUE 6: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 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 

desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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 Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en diferentes situacións motrices. 

 Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 

obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

 Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa 

nos exercicios. 

 Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices. 

 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

 

 

6º PRIMARIA 

 

 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Opinar coherentemente con actitude crítica tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións das 

demais persoas.  

 Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e 

compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á área.  

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

un mesmo e ás demais persoas nas actividades físicas, en distintos contornos 

incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e 

actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se 

producen na práctica ou nos espectáculos deportivos.  
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 Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.  

 Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se 

lle solicita.   

 Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 

da competencia motriz.  

 Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo 

problemas motores con espontaneidade e creatividade.  

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

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

competicións con deportividade. 

 

 

 BLOQUE 2: O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das demais 

persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.  

 Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas habilidades.  

 

 

 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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 Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio 

postural. 

 Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos 

e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio 

postural.  

 Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

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

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando 

correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non 

dominantes.  

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

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres 

eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.  

 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  

 

 BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades artístico-expresivas.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os 

recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

 Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades 

artístico-expresivas.  
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 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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.  

 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.  

 Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Interésase por mellorar as capacidades físicas.  

 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.  

 Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a 

súa función preventiva  

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

capacidades físicas orientadas á saúde. 

 Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas 

intensidades de esforzo.  

 Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.  

 

 

 BLOQUE 6: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en diferentes situacións motrices.  

 Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 

obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

 Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa 

nos exercicios.  

 Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices. 

 Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de oposición.  

 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

Débese entender a avaliación como un elemento fundamental e inseparable da 

práctica educativa, que permite recoller, en cada momento, a información necesaria 

para valorar e tomar decisións respecto do proceso de ensino-aprendizaxe. Por tanto, 

non se pode circunscribir a un só aspecto ou momento, senón que se debe estender 

ao longo de todo o proceso educativo de forma continua, global e sistemática; 

indicando, por unha parte, que obxectivos se conseguen e cales non, e, por outra, en 

que grao de profundidade e ónde, como, cando e por que se producen os problemas 

ou erros. E tamén á contribución desta área no desenvolvemento das distintas 

competencia clave. 

A avaliación constará de:  

 

-  Avaliación inicial, que facilita a valoración dos coñecementos previos, as 

capacidades e as actitudes do alumnado, co obxecto de adecuar o proceso de 

ensino-aprendizaxe á realidade das súas posibilidades. 

-  Avaliación formativa continua, que pretende coñecer se se van acadando os 

obxectivos propostos, e ir introducindo os axustes precisos, se fose necesario. Este 
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tipo de avaliación ten un especial carácter regulador, orientador e autocorrector do 

proceso educativo desde o seu comezo. 

-  Avaliación sumativa, na que se valora, sobre todo, o dominio das capacidades 

adquiridas; isto é, avaliación do resultado. 

 

Principios nos que se basea: 

  

-  Que sexa un medio, non un fin en si mesma. 

-  Que constitúa un proceso continuo, progresivo e sistemático. 

-  Que atenda ás diferenzas individuais. 

-  Ter flexibilidade ao elixir os criterios ou probas. 

-  Debe basearse en criterios claros e o máis obxectivos posibles. 

-  Debe tratar aspectos cualitativos e cuantitativos. 

-  Propiciar ao seu termo o proceso de retroalimentación. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN. 

 

Utilizaranse diversos medios para a recollida de información:  

 

 observación cotiá: rexistros, listas de control, etc. 

 fichas de traballo. 

 probas físicas individuais e grupais. 

 test de habilidade motriz e condición física. 

 traballos de investigación e busca de información. 

 probas escritas sobre os contidos propios de cada nivel. 

 

Nesta recollida de información participará activamente o alumnado dunha maneira 

intensa durante todo o curso, facilitando así a autoavaliación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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No marco da avaliación continua, en xeral, avaliaranse os seguintes aspectos: 

 

o Participación do alumnado. 

o Adquisición dos obxectivos. Tendo en conta  aspectos conceptuais, 

procedimentais e actitudinais.  

o Actividades escritas, traballos plásticos, test sobre diferentes aspectos, 

probas específicas … 

A  cualificación obterase: 

o Participación: 30%. 

o Valoración das adquisicións: 50%. 

o Actividades e traballos, test, probas específica, etc.: 20%. 

 

Os  resultados da avaliación expresaranse nunha escala de 0 a 10, onde: 

 

o  5 será suficiente (SU). 

o 6 ben (BE). 

o 7, 8 notable (NT). 

o 9, 10 sobresaliente (SB).  

 

Tendo en conta que nos atopamos nunha situación excepcional provocada pola crise 

sanitaria derivada do COVID 19, o concepto de avaliación continua acada un valor de 

maior significancia no proceso de ensino aprendizaxe.  

O traballo realizado no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que a 

avaliación presencial dos dous trimestres anteriores. O traballo do terceiro trimestre 

servirá, exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 

cualificación final. O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o 

alumnado recupere, consolide e avance, se fose o caso, pero de ningunha maneira 

poderá verse prexudicado polo traballo desenvolvido de maneira non presencial. 

Mediante a valoración deste traballo poderá recuperar, no seu caso, as avaliacións 

non superadas anteriormente, e/ou mellorar a súa cualificación final. 
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De cara a avaliación do terceiro trimestre e avaliación final de nivel, teremos en conta 

os seguintes aspectos no proceso de avaliación: 

 

o Adquisición dos obxectivos durante os dous primeiros trimestres do 

actual curso 2019-2020. 

o Participación nas actividades propostas de xeito telemático (sempre que 

se teña acceso a elas) 

 

Por norma xeral, e tendo en conta que a avaliación realízase de xeito continuo, 

en ningún caso as cualificacións do terceiro trimestre e avaliación final serán 

inferiores as acadadas durante os dous primeiros trimestres do curso. 

 

 

 

   

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA 

(CUALIFICACIÓN FINAL) 

 

Os mínimos esixibles para acadar unha valoración positiva veñen marcados 

polos estándares de aprendizaxe que xa foron mencionados para cada nivel 

anteriormente e secuenciados por bloques de contidos. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 

METODOLOXÍA 

 

A Educación Física é un área curricular cun marcado compoñente motor. A maior 

parte dos contidos propostos teñen un carácter marcadamente actitudinal e 

procedemental, o que facilita a creación, no alumnado, dun sistema de valores e 

dunha personalidade, que debe contribuír ao seu desenvolvemento na sociedade 

actual. 

Utilizaranse diferentes estilos de ensino segundo cada situación de ensinanza-

aprendizaxe, así conxugaranse a indagación e a investigación, implicando aspectos 

mentais nas execucións motrices.   

 

Durante o terceiro trimestre favorecemos a adaptación dos medios tecnolóxicos ás 

necesidades da nosa área, tratando de garantir unha accesibilidade idónea aos 

materiais propostos. 

Teranse sempre en conta as necesidades dos membros implicados no proceso de 

ensino-aprendizaxe, tratando de ofrecer as ferramentas adecuadas para facilitar 

unha correcta adquisición dos coñecementos, así como unha correcta comunicación. 

Trataremos de motivar ao alumnado a distancia o que implica empregar unha 

metodoloxía coherente, cercana, flexible e entusiasta, para conseguir unha 

aprendizaxe en liña efectiva. 

En definitiva, buscamos integrar un modelo didáctico e funcional que garanta unha 

aprendizaxe aberta, flexible e significativa que favoreza o crecemento do noso 

alumnado. 

 

En xeral, a metodoloxía tenderá: 

 á adquisición de aprendizaxes significativas, o que producirá unha elevada 

motivación. 
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 ao predominio do aspecto lúdico, por ser o xogo un importante recurso 

metodolóxico. 

 á coeducación: fomentando á eliminación de todo signo sexista, buscando a 

igualdade de oportunidades e posibilitando un desenvolvemento global e 

integral. 

 ao uso das TIC como ferramenta imprescindible. 

 ao aumento progresivo da autonomía do alumnado. 

 a presentar progresivamente situacións máis complexas, incrementando as 

dificultades de acordo coa idade e tendo en conta as diferenzas individuais.  

 a  que as actividades da área se adapten aos diferentes niveis. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Van dirixidas fundamentalmente a incentivar o movemento durante o tempo 

de confinamento: 

- Retos motores sinxelos. 

- Xogos de mesa nos que se inclúen probas físicas 

- Xogos online con diferentes actividades físicas. 

- Vídeos con diferentes propostas de tarefas físicas para a súa 

realización diaria. 

- Titoriais para realizar xogos con material de refugallo. 

- Elaboración de circuítos de habidades motrices na casa. 

- Invención de  xogos motores simples e tarefas sinxelas. 

- Actividades multimedia sobre os Xogos Olímpicos 

 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

 

Empregaremos principalmente recursos e ferramentas dixitais a través das cales o 

alumnado teña acceso ás diferentes actividades plantexadas ao longo do terceiro 

trimestre.  
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Empregaremos tamén diferentes documentos bibliográficos para a elaboración de 

actividades. 

 

 

RECURSOS DIXITAIS 

 

- Morning Kids Workout 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=skSbg1IGup8&f

eature=emb_title) 

- 11 Fun exercises routines 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x_9L5_A6Ww4&f

eature=emb_title) 

- 12 Min Kids exercise 

(https://www.youtube.com/watch?v=gIU1vXOH2ts&feature=emb_title) 

- 10 Fun daily exercise for kids 

(https://www.youtube.com/watch?v=h3Xrtm0IVnY&feature=emb_title) 

- Móvete connosco na casa 

(https://www.youtube.com/watch?v=RFIrNBUJwQo&feature=emb_title) 

- Genially 

- JClic 

- https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjoaquinrodriguez/node/724 

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

- Programación de la Educación Física en la Educación Primaria. 1º de 

Primaria.  

Inde, 4ª edición. Mazón Cobo,Víctor. 2007 

- Programación de la Educación Física en la Educación Primaria. 2º de 

Primaria.  

Inde, 4ª edición. Mazón Cobo,Víctor. 2007 

- Programación de la Educación Física en la Educación Primaria. 3º de 

Primaria.  

Inde, 4ª edición. Mazón Cobo,Víctor. 2007 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=skSbg1IGup8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=skSbg1IGup8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x_9L5_A6Ww4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x_9L5_A6Ww4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gIU1vXOH2ts&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h3Xrtm0IVnY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RFIrNBUJwQo&feature=emb_title
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjoaquinrodriguez/node/724


 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 31 DE 31 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

- Programación de la Educación Física en la Educación Primaria. 4º de 

Primaria.  

Inde, 4ª edición. Mazón Cobo,Víctor. 2007 

- Programación de la Educación Física en la Educación Primaria. 5º de 

Primaria.  

Inde, 4ª edición. Mazón Cobo,Víctor. 2007 

- Programación de la Educación Física en la Educación Primaria. 6º de 

Primaria.  

Inde, 4ª edición. Mazón Cobo,Víctor. 2007 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Os métodos principais de comunicación e información as familias serán: 

- Páxina web do centro 

(https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjoaquinrodriguez/ 

- AbalarMóbil 

- CiscoWebex 

- Correo electrónico 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjoaquinrodriguez/

