
Actividade -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Pobra do Brollón

Xogamos cos escornas:  almorzo saudable 

1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título:: Xogamos cos escornas:  almorzo saudable

 Áreas traballadas: Educación Física e Ciencias Naturais.  Nivel:
1º e 2º

Educación
Primaria. 

Curso: 2018/2019

Docentes implicados/as: Paula Lapido Sánchez

1.2- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN 
Dentro do proxecto deportivo de centro que estamos a desenvolver neste curso, levamos a cabo o "Almorzo Saudable? unha actividade que pretende que os nenos coñezan 
aqueles alimentos que debe conter un bo almorzo, ademais de compartilo por un día co resto do colexio. Con esta actividade continuamos o traballo nas aulas, facendo 
fincapé na reflexión dos nosos hábitos alimenticios e vendo aquelas cousas que podemos mellorar. Así xurdiu estee xogo de escornabot que reaizamos co alumnado de 1º e 
2º de Educación Primaria e no cal participaron en todo o proceso d creación. 

1.3.- TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN CON OUTRAS U.D.
3 sesións de 45 ou 50 minutos no segundo trimestre do curso 2018/2019.
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Actividade -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Pobra do Brollón

Xogamos cos escornas:  almorzo saudable 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR 

Os diferentes elementos do currículo (contidos, estándares e criterios) son indicados coa nomenclatura e numeración indicada no currículum de Educación Primaria publicado no decreto 105/2014 - DOG 
9/9/2014 

2.1.- TEMA 1

Observacións do tema: Xogamos co Escornabot: Almorzo saudable. 

Contribúe a algún proceso das 
competencias clave:

X X X

CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia e tecnoloxía

CD: Dixital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociais e
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa e espírito

emprendedor

CCEC: Conciencia e
expresións culturais

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN DO TEMA 1

Actividade 1 Exercicio 1.1 Exercicio 1.2

Descrición Descrición

Deseñamos as casillas: Decidimos entre todos cal vai ser a 
dinámica do xogo que consistirá en casillas que no revés levarán 
un debuxo e nome de diferentes alimentos que se deben e non se
deben consumir durante o almorzo. CAda nenos elixirá diferentes 
alimentos e debuxaraos ademais de nomealos. Polo outro lado 
colocaremos o nome do xogo, "Almorzo Saudable? pegado. 

Creamos as regras do xogo. Debatimos acerca da dinámica do 
xogo. Como xa fixemos anteriormente, acordamos que cada 
parella tirsrá o dado e moverá o escornabot tantas casillas como 
número saiu. Darán a volta a cartilla que lles corresponda e 
decidirán en que montón se coloca ese alimento: todos os días, 
de vez en cando ou nunca, en función do consumo do mesmo. Se
acertan suman un punto, se non acertan ou non xustifican ben a 
resposta non puntúan. 

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos:

EF-B5.1 (2º), EF-B5.2 (2º), EF-B5.1 (1º), EF-B5.2 (1º), EF-B5.2 (2º), 

Descrición:

Creamos o noso taboleiro: 
Tendo como base un taboleiro 
xenérico do escornabot 
(cadrícula 10x10), os nenos van 
a deseñar o xogo eles mesmos 
coas indicacións dxs mestrxs. 

Criterios de avaliación:

EF-B1.3 (1º), EF-B5.1 (1º), EF-B5.1 (2º),

Estándares:

1º-EFB1.3.1, 1º-EFB5.1.2, 2º-EFB5.1.2, 
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Actividade -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Pobra do Brollón

Xogamos cos escornas:  almorzo saudable 

Actividade 2 Exercicio 2.1 Exercicio 2.2

Descrición Descrición

Por parellas xogamos co escornabot. Distribuímonos por parellas 
mixtas e xogamos. 

Cambiamos algo do xogo?: Mentres recollermos o taboleiro e as 
fichas debatimos sobre o que nos pareceu o xogo, o seu 
desenvolvemento e se podemos cambiar algo para melloralo. 

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos:

EF-B5.1 (1º), EF-B5.1 (2º), EF-B5.2 (1º), EF-B5.2 (2º), EF-B5.1 (1º), EF-B5.2 (1º), EF-B5.2 (2º), 

Descrición:

A Xogar!: Montamos o taboleiro 
e poñemos en práctica o xogo, 
vendo as dificultades que podan
xurdir na organización ou no 
desenvolvemento do mesmo e 
facendo os cambios precisos 
para solucionalo. Despois 
faremos unha avaliación da 
actividade e o seu 
desenvolvemento. 

Criterios de avaliación:

EF-B1.3 (1º), EF-B5.1 (1º), EF-B5.1 (2º),

Estándares:

1º-EFB1.3.1, 1º-EFB5.1.2, 2º-EFB5.1.2, 

3.- AVALIACIÓN:
Non tódolos elementos indicados na concreción curricular anterior serán avaliados nesta UD, porque serán avaliados noutros momentos do curso, de seguido explicitamos 
aqueles se avalían e as ferramentas para dita avaliación. 

Criterio de avaliación  Estándares
Aspectos a observar para a avaliación

descriptores
Competencias

 Clave
Instrumento
de avaliación

1.
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UNIDADE DIDÁCTICA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Pobra do Brollón

Xogamos cos escornas:  almorzo saudable  

3.2- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE:
Os seguintes aspectos teranse en conta para a avaliación da práctica docente 

Indicadores e aspectos a avaliar Reflexións tra-la posta en práctica Proposta de mellora

Adaptacion dos elementos do currículo á actividade. 

Desenvolvemento do xogo.

Tempo e materiais. 

5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TEMA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS
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Tema 1:

Xogamos co 
Escornabot: Almorzo 
saudable. 

EXERCICIO 1.1: 
Deseñamos as 
casillas: Decidimos
entre todos cal vai 
ser a dinámica do 
xogo que consistirá
en casillas que no 
revés leva

EXERCICIO 1.2: 
Debatimos acerca 
da dinámica do 
xogo. Como xa 
fixemos 
anteriormente, 
acordamos que 
cada parel

EXERCICIO 2.1: 
Por parellas 
xogamos co 
escornabot. 
Distribuímonos por
parellas mixtas e 
xogamos. 

EXERCICIO 2.2: 
Cambiamos algo 
do xogo?: Mentres 
recollermos o 
taboleiro e as 
fichas debatimos 
sobre o que nos 
pareceu o xogo, o 
seu des

ACTIVIDADE 1:  Creamos o 
noso taboleiro: Tendo como 
base un taboleiro xenérico do 
escornabot (cadrícula 10x10), 
os nenos van a deseñar o xogo 
eles mesmos coas indicacións 
dxs mestrxs. 

ACTIVIDADE 2:  A Xogar!: 
Montamos o taboleiro e 
poñemos en práctica o xogo, 
vendo as dificultades que 
podan xurdir na organización 
ou no desenvolvemento do 
mesmo e facendo os cambios 
pr



Actividade -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Pobra do Brollón

Xogamos cos escornas:  almorzo saudable 

5- ANEXO RESUMO CURRICULAR
Estas son as relacións curriculares traballadas nesta UDI:  obxectivo – contido – criterio de avaliación – CC - estándares

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Estándares

1º EF a,b,k EF-B5.1-Identificación e práctica de hábitos 
básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 
calzado), alimentarios e posturais, 
relacionados coa actividade física.
EF-B5.2-Relación da actividade física co 
benestar da persoa.

EF-B5.1-Recoñecer os efectos do exercicio físico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre
a saúde e o benestar.

CSC CAA 
CSIEE

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

1º EF a,k,l,n EF-B1.3-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.

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

2º EF a,b,k EF-B5.1-Identificación e práctica de hábitos 
básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 
calzado), alimentarios e posturais, 
relacionados coa actividade física.
EF-B5.2-Relación da actividade física co 
benestar da persoa.

EF-B5.1-Recoñecer os efectos do exercicio físico, a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre
a saúde e o benestar.

CSC CAA 
CSIEE

2º-EFB5.1.2-Adopta hábitos alimentarios saudables
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