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1. OBXECTIVOS 1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Utilizar materiais facilmente manipulables que permitan coñecer e 

valorar o propio corpo, o corpo dos demais e a actividade física como 

medio de exploración e de gozo das propias posibilidades motrices, de 

relación coas demais persoas e como recurso para organizar o tempo de 

lecer. 

• Utilizar materiais que permiten a mellora e desenvolvemento das 

capacidades motrices, habilidades e destrezas, o coñecemento e 

funcionamento do corpo para adaptar os movementos ás diferentes 

situacións. 

• Utilizar o corpo e a manipulación de diferentes materiais como recurso 

expresivo, creando e comunicando ideas, sensacións, emocións e 

estados de ánimo 

• Utilizar os materiais en función das posibilidades de cadaquén, 

regulando e dosificando os esforzos en función das súas posibilidades 

manipulativas. 

• Apreciar a utilidade de diferentes materiais, manifestando unha 

responsabilidade e adoptando as medidas hixiénicas básicas na súa 

utilización. 

• Participar en actividades lúdicas compartindo os materiais, establecendo 

relacións cooperativas coa súa utilización e resolvendo situacións 

conflictivas que poidan surxir do seu uso. 

• Coñecer e valorar a diversidade de actividades lúdicas que se poden 

realizar cos diferentes materiais que utilizamos.  

• Resolver problemas motores que poidan ir xurdindo no transcurso das 

actividades lúdicas realizados cos novos materiais coñecidos. 

• Crear, construir actividades lúdicas sinxelas e compartirlas tanto dentro 

como fora do ámbito escolar. 

• Adquirir competencias básicas en tódolos ámbitos da vida mediante o 

coñecemento, manipulaciòn e utilización dos diferentes materiais. 

 

 



2. CONTIDOS 

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

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia establece seis 

bloques de contidos: 

 

Bloque 1: Contidos Comúns 

 

Bloque 2: O corpo: imaxen e percepción 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico-expresivas 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

 

Bloque 6: Xogos e as actividades deportivas 

 

Nestes bloques intégranse os conceptos, procedementos e actitudes a 

conquerir polo alumnado, ainda que non se diferencien explicitamente. Para 

estos cursos(1º-2º) e para cada bloque consideraremos os seguintes contidos 

atendendo á xustificación dentro do proxecto curricular deseñado, atendendo 

con prioridade a aquelos máis específicos de  cada curso segundo a súa 

complexidade.. 

 

2.1 BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

 Aceptación e valoración da propia realidad corporal(1º) e a dos 

demais(2º). 

 Respecto(1º) e valoración(2º) das persas que participan no xogo sen 

discriminación. 

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes propias 

e afrontar dificultades motrices(1º-2º) 

 Utilización guiada de medios tecnolóxicos. Integración das tecnoloxías 

da información e comunicación.(1º-2º) 



 Uso correcto de materias e espazos na práctica da Educación Física(1º-

2º) 

 O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal(1º-

2º) 

 Adopción de conductas seguras ao actuar como peons nas saídas polo 

contorno do colexio(1º-2º) 

 Implicación activa en actividades motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no nivel de habilidade(2º) 

 

2.2 BLOQUE 2: O CORPO: IMAXEN E PERCEPCIÓN 

 Aceptación da propia realidade corporal(1º-2º) 

 Confianza nun mesmo, aumento da autoestima e autonomía persoal(1º-

2º) 

 Identificación(1º), percepción e representación(2º) do propio corpo e das 

principais partes que interveñen no movemento(1º). Articulacións e 

segemntos corporais(2º). 

 Experimentación e exploración de posturas corporais(1º) diferentes , a 

partir das posibilidades de movemento das distintas ariculacións e 

segemntos corporais(2º) 

 Vivencia da relaxación global comoestado de quietude e toma de 

conciencia da respiración(1º) e as súas fases(2º) 

 Experimentación de situación simples de equilibrio estático(1º) e 

dinámico(2º) sobrebases estables(1º) e pñortando obxectos(2º) 

 Percepción espazo-temporal. Orientación do corpo e nocións topolóxicas 

básicas(dentro/fora, arriba/abaixo, diante/detrás, preto/lonxe…(1º-2º) 

 Recoñecemento da lateralidade e dominancia lateral propia(1º) 

 Afirmación da latralidade. Recoñecemento da dominancia lateral e da 

dereita e esquerda propia(2º) 

 Posibilidades sensoriais(vista, oído, tacto).Experimentación, exploración 

e discriminación das sensacións(1º-2º) 

• Desenvolvemento da autonomía para xogar. 

• Adaptar o uso do material ao espazo onde se utiliza. 

• Manipulación do material en diferentes situacións: equilibrio- 

desequilibrio, diferentes posturas e posicións.. 

• Afianzamento da lateralidade manipulando diferentes materiais. 

• Utilización de diferentes partes do corpo dependendo da funcionalidade 

das mesmas e dos materiais que se utilizan: golpear pelotas con 

diferentes partes do corpo, lanzar coas mans diferentes materiais.... 



• Colaboración para o transporte e utilización de materiais que non poden 

ser manipulados por un so alumno/a: bancos suecos, colchonetas... 

• Representación gráfica da figura humana e dos espazos e materiais que 

utilizan. 

• Utilización da grafocreatividade para coñecer e diferenciar materiais, 

espazos e xogos que desenvolven.  

• Utilización da expresión oral como canal de comunicación de 

experiencias motrices. 

• Utilización doutros espazos e materiais que complementen as 

aprendizaxes: biblioteca, videoteca, sala de  informática, sala de usos 

múltiples... 

• O espazo de xogo como un espazo de convivencia. 

• Os contos e cancións infantís e o corpo. 

 

2.3 BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 Formas e posibilidades do movemento.Experimentación de diferentes 

formas de execuciónn e control das habilidades motrices básicas: 

desprazamentos, xiros, saltos(1º), suspensións, lanzamentos e 

recepcións(2º) 

 Desenvolvemento e control da motricidade fina e a coordinación viso 

motora a través do manexo de obxetos(1º-2º) 

 Resolución de problemas motores sinxelos(1º-2º) 

 Acondicionamento físico xeral en situación de xogo, especialmente 

mantemento e mellora da flexibilidade(1º-2º) 

 Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas 

aceptando as diferenzas no nivel de habilidade(1º-2º) 

 Autonomía e confianza nas propias habilidades motrices en situación e 

controis habituais(1º-2º) 

• Exploración das habilidades motrices utilizando diferentes materiais: 

lanzamentos, golpeos, rodamentos, xiros, botes, deslizamentos, 

desprazamentos. 

• Experimentación e descubremento dos efectos que teñen a aplicación 

de diferentes habilidades sobre os diferentes materiais. 

• Iniciación a utilización de conductas sociomotrices mediante o uso de 

determinadas habilidades motrices: pases-recepcións. 



 Utilización axeitada da terminoloxía específica para unha correcta 

conceptualización: lanzar-golpear-pasar.Transmisión de diferentes 

posibilidades de execución e resolución de problemas motrices 

utilizando as habilidades motrices entre os compañeiros/as. 

• Adaptación das habilidades utilizadas ós espazos onde se desenvolven. 

• Interese por coñecer e compartir novas habilidades. 

• Utilización de materiais procedentes do entorno natural para o 

desenvolvemento das habilidades motrices: castañas.. 

• Utilización de materiais de refugallo para a práctica de xogos de 

habilidades: envases, botellas, papeis,  bolsas... 

• Potenciación do uso de materiais que se utilizan nas festas culturais, 

como un elemento máis para coñecer e mellorar as habilidades motrices: 

bolas do nadal, espumillóns, disfraces e complementos do entroido, 

xoguetes tradicionais... 

• A habilidade motriz e os materiais como elemento básico para a 

construcción das primeiras tarefas xogadas. 

• Representación gráfica das habilidades desenvolvidas. 

• Utilización da grafocreatividade para nomear e diferenciar as habilidades 

motrices.  

• Aceptación dos diferentes niveis de habilidade. 

• Utilización doutros recursos educativos que favorecen o coñecemento 

das habilidades motrices: libros,  revistas, internet....  

• A utilización das habilidades motrices para a prevención e mellora da 

convivencia.  

• Os contos infantís e as habilidades motrices.  

 

2.4 BLOQUE 4:ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento(1º-2º) 

 Sincronización do movemento con estructuras rítmicas sinxelas(1º). 

Ritmos baseados na introducción de acentos nunha cadencia, ritmos 

baseados na duración dos intervalos(curtos e longos)(2º) 



 Execución de bailes ou danzas sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas, seguindo o ritmo(1º). Asociando o movemento 

corporal ao ritmo(2º) 

 Imitación de personaxes, obxectos e situación(1º-2º) 

 Participación en situación que supoñan comunicación corporal(1º). 

Recoñecemento das diferenzas no modo de expresarse(2º) 

 Desinhibición na exteriorización de emocións e sentimentos a través do 

corpo do corpo, o xesto e o movemento(1º-2º) 

• O material como recurso expresivo. 

• Utilización dos materiais para o desenvolvemento do xogo simbólico e 

dos xogos de imitación. 

• A música como material para a execución de bailes. 

• Xogando e cantando. 

• Os materiais non convencionais como elemento expresivo: disfraces, 

traxes e complementos do nadal, traxes e complementos da danza e 

baile tradicional.... 

• Utilización de materiais para crear sons musicais, ritmos e cancións. 

• Os materiais como elemento para favorecer a desinhibición dos 

alumnos/as no desempeño de tarefas xogadas. 

• A comunicación corporal mediante a utilización de materiais que a 

posibiliten. 

• A creativomotricidade como forma de expresión de emocións e 

sentimentos. 

• Representación de situacións imaxinarias, imitación de personaxes, 

animais en situacións lúdicas. 

• Convivindo e expresando. 

• Os contos infantis e a actividade física. 

 

2.5 BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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

roupa e calzado, alimentarios e posturais, relacionados coa actividade 

física(1º-2º) 

 Relación da actividade física co benestar da persoa(1º-2º) 

 Mobilidade corporal orientada á saúde(1º-2º) 



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

actividade física para evitar accidentes(1º-2º) 

 Respecto ás persoas que participan no xogo(1º), sen mostrar 

discriminación de ningún tipo(2º) 

 

• Responsabilidade e seguridade na utilización dos diferentes materiais 

utilizados. 

• Adquisición de hábitos de hixiene corporal despois da práctica de 

actividades físicas: aseo básico. 

• Adquisición de hábitos de alimentación, antes, durante e despois das 

actividades físicas. 

• Transporte de materiais pesados tendo en conta unhas normas básicas 

de hixiene corporal. 

• Manipulación axeitada dos materiais cumprindo as normas e esixencias 

dadas polo profesor. 

• O xogo como un medio para a mellora da saúde. 

• O cambio de actividade física ou de xogo como alternativa a fatiga 

psicofísica. 

• Un ambiente saudable: cuidado pola limpeza dos espazos de xogo e 

materiais utilizados. 

• O corpo e a saúde. 

• A práctica de actividades físicas evitando na medida do posible a 

contaminación acústica: dirixirse aos compañeiros e profesores sen 

berros, facer excesivo ruido utilizando determinados materiais... 

• Construcción de xoguetes que eviten danos corporais. 

• Unha convivencia saudable. 

• Contos e cancións saudables. 

 

2.6 BLOQUE 6: XOGOS E AS ACTIVIDADE DEPORTIVAS 

 Descubrimento da cooperación e a oposición con relación ás regras de 

xogo. Aceptación de distintos papeis no xogo(1º-2º) 



 Recoñecemento e aceptación das persoas que participan no xogo, 

aceptando o reto que supón oponerse ao outro sin que iso derive en 

situación de rivalidade ou menosprezo(1º-2º) 

 Compresión das normas de xogo e cumprimento destas(1º) 

voluntario(2º) 

 Confianza nas propias posibilidades na práctica dos xogos(1º) e esforzó 

nos xogos, con aceptación das limitacións persoais(2º) 

 O xogo como actividade común a todas as culturas(1º-2º) 

 Coñecemento e práctica dalgúns xogos de Galicia(1º). Descubrimento 

de xogos interculturais(2º) 

 Práctica de xogos libres e organizados(1º-2º) 

 

• O xogo simbólico con materiais convencionais e non convencionais. 

• O xogo creativo. 

• Construíndo os primeiros xogos con normas e regras básicas. 

• Aprender a aprender xogando con diferentes materiais. 

• Xogando co meu corpo e o corpo dos demais. 

• Xogando con materiais de refugallo. 

• Xogando con materiais que nos aporta a natureza. 

• Xogando con materiais propios de festexos tradicionais. 

• Xogando e utilizando diferentes espazos. 

• Xogando e cooperando. 

• Xogando e convivindo. 

• Xogando e comunicando. 

• Xogando e compartindo. 

• Xogando e respetando. 

• Xogando e participando. 

• O xogo libre. 

• O xogo como medio de expresión e catarsis. 

• O xogo limpo. 

• O xogo como recurso metodolóxico. 



• O xogo de manipulación e habilidade. 

• A seguridade na execución dos xogos. 

• Xogando de igual a igual.  

 

3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

 Recoñecer desde a perspectiva de participante as posibles situacións 

conflictivas xurdidas nos xogos aceptando as opinión dos demais(1º). 

Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de espectador 

ante as posibles situación xurdidas, participando en debates e 

aceptando as opimións dos demais(2º) 

 Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e 

facendo uso das TIC(1º). Buscar e presentar información e compartila, 

utilizando fontes de información determinadas efacendo uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación como resurso de apoio a 

área(2º) 

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectando 

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

normas e regras establecidas(1º) e actuando con interese e iniciativa 

individual e traballo en equipo(2º) 

BLOQUE 2: O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos demais(1º-2º) 

 Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 

movementos axeitados ás situación motrices que se lle presentan(1º); 

para adaptar o movemento ás circunstancias e condicións de cada 

situación, sendo capaz de representar mentalmente o seu corpo na 

organización das accions motrices(2º) 

BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais(1º), seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 

de forma eficaz.(2º) 



BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións(1º-2º) 

BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar(1º-2º) 

 Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da 

actividade física(1º-2º) 

BLOQUE 6: XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e oposición(1º-2º) 

 Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en 

especial as de Galicia(1º-2º) 

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

actividades ao aire libre(1º-2º) 

 

CRITERIOS  

 

 Recoñecer situacións conflictivas e acepta as opinións dos demais. 

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable. 

• Reaccionar ante estímulos visuais, auditivos e táctiles 

independentemente do material que se utilice. 

• Adaptar os movementos corporais e posibilidades de movemento a 

diferentes tipos de materiais. 

• Utilizar diferentes  materiais para crear estructuras rítmicas sinxelas. 

• Desprazarse e orientarse no espazo atendendo as posibilidades e 

movilidade do material utilizado,  respetando os espazos de xogo dos 

compañeiros/as. 

• Manipulación de diferentes materiais con diferentes partes do corpo e 

mellora das habilidades requeridas. 



• Utilización do corpo e dos materiais para expresar, representar e imitar 

personaxes animados. 

• Utilización axeita do corpo e dos materiais para a creación de xogos 

mellorando a súa seguridade e a dos compañeiros/as. 

• Adquisición de hábitos de hixiene despois da práctica de actividades 

motrices. 

• Participación nos xogos, no transporte e recollida dos materiais unha vez 

finalizada a sesión de traballo. 

• Interese pola creación de xogos, dispoñibilidade para compartilos e 

transmitilos. 

• Coñecemento e diferenciación de diferentes tipos de materiais 

convencionais e non convencionais utilizados  para a práctica de 

actividades motrices. 

• Coñecemento de xogos tradicionais galegos. 

 

 

4. COMPETENCIAS MÁIS RELACIONADAS CON ESTA ÁREA 

Relación coa competencia en comunicación lingüística:a Educación Física 

desenvolve esta competencia desde varias  perspectivas gracias a variedade 

de intercambios comunicativos que se dan, así como na utilización do 

vocabulario  específico. 

Relación coa competencia matemática e científico-tecnolóxica: apreciación de 

distancias, traxectorias nos desenvolvemento de habilidades motrices básicas, 

manipulacións de materiais xenéricos e específicos, o tempo e o  espazo de 

xogo e comunicación, as figuras xeométricas dos materiais, dos espazos 

deportivos, do desenvolvemento de xogos, os planos de execución, planos e 

eixes de movemento etc.. 

Relación coa competencia dixital: os medios de comunicación e a información, 

a utilización das TIC como recurso didáctico, a imaxe e o son, etc.. 

Relación coa competencia social e cívica:  compartir materiais, colaboración 

cos compañeir@s, o material como elemento  de comunicación motriz, as 

normas no uso dos materiais, o respeto hacia os compañeir@s, o xogo limpo, a 

hixiene persoal etc.. 



Relación coa competencia conciencia e expresión culturas: o corpo e o 

movemento como medio de expresión, a creatividade motriz, a expresión 

plástica do movemento, o xogo creativo,o xogo tradicional como transmisor da 

cultura, etc.. 

Relación coa competencia para aprender a aprender:a aprendizaxe creativa, a 

aprendizaxe cooperativa, o xogo  construído,a transmisión dos xogos entre os 

compañeir@s,etc.. 

Relación coa competencia sentido da iniciativa e espíritu emprendedor: 

autonomía na utilización de materiais, autonomía na elaboración e 

desenvolvemento de xogos, a iniciativa lúdica e expresiva, a iniciativa 

participativa, etc..  

 

5.SECUENCIALIZACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS(UNIDADES 

DIDÁCTICAS) 

 

5.1     1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Neste primeiro curso seleccionaremos as unidades didácticas en base a 

materiais facilmente manipulables polo alumnado, comezando por coñecer as 

posibilidades do seu corpo e a ley cefalo-caudal do desenvolvemento, 

presentando en primeira instancia materiais manipulables coas mans e 

posteriormente aquelos que permitan unha manipulación pédica. Tamén 

partiremos do pricipio de individualidade, xa que cada alumn@ disporá do seu 

material, puidendo agruparse segundo se desenvolve o curso para xogar e 

finalmente organizaremos unha unidade para favorecer o traballo en equipo. 

 

1º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 1: XOGANDO CO CORPO 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar o seu corpo como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento dos xogos. 



• Utilizar o corpo como medio de comunicación co entorno e cos demais. 

• Representar o seu corpo mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo. 

 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemnneto desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo para o desenvolvemento de 

actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas básicas(carreira, 

marcha, salto, desprazamentos, xiros…) tanto individualmente como 

grupalmente, atendendo ás medidas de seguridade en función do xogo e a 

unha prevención de posibles lesións por unha postura ou esforzo incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartilo estimulando o esforzó compartido. 

 

 

UNIDADE 2: XOGANDO COS AROS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar o aro como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos con aros. 

• Utilizar o aro como medio de comunicación co entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando aros  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os aros. 

 

   

 

 



CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación dos aros para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(carreira, marcha, salto, desprazamentos, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente  como grupalmente, atendendo ás 

medidas de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención 

de posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

UNIDADE 3: XOGANDO COAS CASTAÑAS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Recoñecer e utilizar os elementos da natureza como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos con castañas. 

• Utilizar os elementos da natureza como medio de comunicación co 

entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando castañas  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

as castañas. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

Esta unidade didáctica ten o interés de darlle ao alumnado a posibilidade de 

utilizar un recurso material que  podemos conseguir no medio natural e ser 

utilizado como recurso educativo e ao mesmo tempo ten o valor de ser un 

motivo dunha celebración ou festexo no colexio. Ademais de poder ser utilizado 

para a elaboración de xogos, contribue ao desenvolvemento de habilidades 

manipulativas e motrices básicas como o lanzamento, lanzamento con 

precisión, etc. 

 



 

UNIDADE 4: XOGANDO NO NADAL 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os festexos tradicionais como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos relacionados cos festexos tradicionais. 

• Utilizar os festexos tradicionais como medio de comunicación co entorno 

e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os festexos 

tradicionais  mediante a elaboración de  figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os festexos tradicionais. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

Esta unidade didáctica ten o interés de darlle ao alumnado a posibilidade de 

utilizar un recurso material que  podemos conseguir co gallo de festas e 

festexos tradicionais na comunidade e ser utilizado como recurso educativo e 

ao mesmo tempo ten o valor de ser un motivo para promocionar as celebración 

ou festexos no colexio. Ademais  de poder ser utilizado para a elaboración de 

xogos, contribue ao desenvolvemento de habilidades manipulativas e motrices 

básicas como os desprazazamentos, carreiras, saltos, xiros,  lanzamentos, 

lanzamentos con precisión, etc. Hay que ter en conta que estos recursos 

materiais tales como espumillóns, traxes de papa/mama noel, gorros,  bolas do 

nadal, guirnaldas, etc son de fácil adquisición e dan colorido e ambiente no 

centro escolar. 

 

 

 

 

 

 



2º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 5: XOGANDO COAS PELOTAS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os diferentes tipos de pelota como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen diferentes tipos de 

pelota. 

• Utilizar as pelotas como medio de comunicación co entorno e cos 

demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando as pelotas  mediante 

a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

as pelotas. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación das pelotas para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, golpeos, carreiras, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente  como grupalmente, atendendo ás 

medidas de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención 

de posibles lesións por unha postura ou esforzo ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao esforzó compartido. 

 

 

UNIDADE 6: XOGANDO COA MÚSICA 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar a música como recurso material. 



• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilice a música. 

• Utilizar a música como medio de comunicación co entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando a música  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos e coreografías 

utilizando o corpo e a música. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

A través da música o alumnado  pode crear e construir xogos, elaborar 

coreografías que desenvolverán tanto as habilidades motrices( xiros, 

desprazamentos,..) a condición física(flexibilidade, movilidade articular, 

resistencia,  velocidade, forza) e as relación sociais. 

A participación no baile e na danza tanto individualmente como colectivamente 

contribue á potenciar a afectividade e eliminar medos e vergoñas, estimulando 

o ámbito emocional. 

Aproveitarase a elaboración de coreografías para contribuir con elas á 

organización de actividades complementarias do centro.   

 

UNIDADE 7: XOGANDO COAS CORDAS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar as cordas como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen as cordas. 

• Utilizar as cordas como medio de comunicación co entorno e cos 

demais. 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando as cordas  mediante 

a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

as cordas. 

 



 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación das cordas para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, carreiras, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente como grupalmente, atendendo ás medidas 

de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención de 

posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

 

 

UNIDADE 8: XOGANDO NO ENTROIDO 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os festexos tradicionais como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos relacionados cos festexos tradicionais. 

• Utilizar os festexos tradicionais como medio de comunicación co entorno 

e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os festexos 

tradicionais  mediante a elaboración de  figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os festexos tradicionais. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

Esta unidade didáctica ten o interés de darlle ao alumnado a posibilidade de 

utilizar un recurso material que  podemos conseguir co gallo de festas e 

festexos tradicionais na comunidade e ser utilizado como recurso educativo e 

ao mesmo tempo ten o valor de ser un motivo para promocionar as celebración 

ou festexos no colexio. Ademais  de poder ser utilizado para a elaboración de 



xogos, contribue ao desenvolvemento de habilidades manipulativas e motrices 

básicas como os desprazamentos, carreiras, saltos, xiros,  lanzamentos, etc.  

O alumnado poderá transformarse traendo ou elaborando o disfraz nun 

personaxe animado desenvolvendo o xogo simbólico, tan presente e 

importante nestas idades.  

Esta actividade combina xogo simbólico con música e baile o que a fai mui 

atractiva e divertida. 

O alumnado adopta unha actitude máis desinhibida ao representar a un 

persoñaxe afianzando a sua autoestima. 

 

 

 

3º TRIMESTRE 

UNIDADE 9: XOGANDO COAS PICAS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar as picas como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen as picas. 

• Utilizar as picas como medio de comunicación co entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando as picas  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

as picas. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación das picas para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, carreiras, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente como grupalmente, atendendo ás medidas 



de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención de 

posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

UNIDADE 10 : XOGANDO COS GLOBOS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Recoñecer e utilizar os globos como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen os globos. 

• Utilizar os globos como medio de comunicación co entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os globos  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os globos. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación dos globos para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, carreira, golpeos, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente  como grupalmente, atendendo ás 

medidas de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención 

de posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

 

 

 



 

UNIDADE 10: XOGANDO COAS TRADICIÓNS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os xogos tradicionais en situcións habituais. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo no desenvolvemento de 

xogos tradicionais. 

• Utilizar os xogos tradicionais como medio de comunicación co entorno e 

cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento desenvolvendo xogos 

tradicionais mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos tradicionais. 

 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade farase referencia ao xogo tradicional e ao 

mantemento das tradicións lúdicas, promovendo os xogos tradicionais da zona 

e da comunidade autónoma. Mediante estes xogos podemos facer que o 

alumnado tome conciencia do xogos practicados por seus ascendentes, así 

como da posibilidade de desenvolver as habilidades motrices básicas(carreiras, 

saltos, lanzamentos, lanzamentos con precisión,…)así como as habilidades 

manipulativas e condición física. 

Promocionarase o seu uso e utilización nos tempos de lecer como alternativa 

aos novos xogos, así como nas  actividades extraescolares e complementarias 

propostas.  

 

 

UNIDADE 11: XOGANDO EN EQUIPOS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar a constitución de equipos  como necesidade para 

organizar tempo/espazo/utilización de  materiais. 



• Diferenciar as situacións de ataque/defensa, cooperación/oposición no 

desenvolvemento de xogos en equipo. 

• Utilizar os equipos como medio de comunicación co entorno e cos 

demais. 

• Representar o seu corpo e o dos demais en movemento, utilizando os 

equipos  mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos en equipo. 

 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

A importancia do xogo en equipo para fomentar o cooperativismo e a 

necesidade de asumir o esforzo colectivo como medio para obtención de 

resultados dalle a esta unidade un carácter actitudinal. Saber gañar e perder 

son  dúas actitudes básicas a interiorizar. Non se debe deixar de lado que se 

inicia ao alumnado no coñecemento da  estructura do xogo deportivo con 

funcións claras de ataque e defensa, colaboración e oposición que teñen que 

ser compartidas. 

Os deportes colectivos son o recurso educativo a utilizar, así como outros 

xogos tradicionais ou alternativos que se propoñan.Tamén se desenvolverán as 

habilidades motrices básicas, as manipulativas e condición física en xeral. 

 

 

5.2      2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Neste curso utilizaremos materias que requiran da axuda e colaboración dos 

compañeros para transportalos, favorecendo o traballo en equipo e o disfrute 

colectivo dos xoguetes, sen deixar de conocer otro materias manipulables 

imdividualmente. O que tentaremos é que o alumnado coñeza o maior número 

posible de materiais que lle sirvan en cursos posteriores para o reseño e 

creación de xogos organizados. 

 

 

 

 



 

1º TRIMESTRE 

UNIDADE 1: XOGANDO COS AROS GRANDES 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar o aro como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos con aros grandes. 

• Utilizar o aro grande como medio de comunicación co entorno e cos 

demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando aros grandes 

mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os aros grandes 

 

 

 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación dos aros grandes 

para o desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades 

motricas básicas(carreira, marcha, salto, desprazamentos, xiros…)e as 

habilidades manipulativas tanto individualmente  como grupalmente, 

atendendo ás medidas de seguridade en función do xogo e do material e a 

unha prevención de posibles lesións por unha postura ou esforzó ou 

manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

 

 



UNIDADE 2: XOGANDO COS BANCOS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os bancos como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen os bancos. 

• Utilizar os bancos como medio de comunicación co entorno e cos 

demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os bancos  mediante 

a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos grupais utilizando o 

corpo e os bancos. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo utilizando os bancos para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, carreiras, xiros…)e as capacidades 

físicas(forza, velocidade, resistencia..) tanto individualmente como 

grupalmente, atendendo ás medidas de seguridade en función do xogo e do 

material e a  unha prevención de posibles lesións por unha postura ou esforzó 

ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. A dificultade para mover o 

material por ser necesarias máis dunha persoa fai que a  colaboración sexa 

imprescindible ao  mesmo tempo que a cantidade de bancos dos que se dispón 

require que  estos sexan compartidos. 

 

UNIDADE 3: XOGANDO CO OUTONO 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 



• Recoñecer e utilizar os elementos da estacionais da natureza como 

recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos con frutos secos e follas. 

• Utilizar os elementos da natureza como medio de comunicación co 

entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando elementos 

estacionais   mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

rescursos materiais estacionais. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

 

Esta unidade didáctica ten o interés de darlle ao alumnado a posibilidade de 

utilizar un recurso material que  podemos conseguir no medio natural e ser 

utilizado como recurso educativo e ao mesmo tempo ten o valor de ser  un 

motivo dunha celebración ou festexo no colexio. Ademais de poder ser utilizado 

para a elaboración de xogos, contribue ao desenvolvemento de habilidades 

manipulativas e motrices básicas como o lanzamento, lanzamento con 

precisión, xogos de simulación,…etc. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 4: XOGANDO NO NADAL 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os festexos tradicionais como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos relacionados cos festexos tradicionais. 



• Utilizar os festexos tradicionais como medio de comunicación co entorno 

e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os festexos 

tradicionais  mediante a elaboración de  figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os festexos tradicionais. 

 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

Esta unidade didáctica ten o interés de darlle ao alumnado a posibilidade de 

utilizar un recurso material que podemos conseguir co gallo de festas e 

festexos tradicionais na comunidade e ser utilizado como recurso educativo e 

ao mesmo  tempo ten o valor de ser un motivo para promocionar as 

celebración ou festexos no colexio. Ademais de poder ser  utilizado para a 

elaboración de xogos, contribue ao desenvolvemento de habilidades 

manipulativas e motrices básicas como os desprazazamentos, carreiras, saltos, 

xiros,  lanzamentos, lanzamentos con precisión, etc. Hay que ter en conta que 

estos recursos materiais tales como espumillóns, traxes de papa/mama noel, 

gorros,  bolas do nadal, guirnaldas, etc  son de fácil adquisición e dan colorido 

e ambiente no centro escolar. 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 5: XOGANDO COS BALÓNS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os diferentes tipos de balóns como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen diferentes tipos de 

balóns. 

• Utilizar ao balóns como medio de comunicación co entorno e cos demais 



• Representar o seu corpo en movemento utilizando os balónss  mediante 

a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os balóns. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación dos balóns para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, golpeos, carreiras, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente  como grupalmente, atendendo ás 

medidas de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención 

de posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

 

 

UNIDADE 6: XOGANDO COAS COLCHONETAS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Recoñecer e utilizar as colchonetas como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen as colchonetas. 

• Utilizar as colchonetas como medio de comunicación co entorno e cos 

demais. 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando as colchonetas  

mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos grupais utilizando o 

corpo e as colchonetas. 

 



CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo utilizando as colchonetas para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, carreiras, xiros…)e as capacidades 

físicas(forza, velocidade, resistencia, flexibilidade..) tanto individualmente como 

grupalmente, atendendo ás medidas de seguridade en función do xogo e do 

material e a unha prevención de posibles lesións por unha postura ou esforzó 

ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. A dificultade para mover o 

material por ser necesarias máis dunha persoa fai que a  colaboración sexa 

imprescindible ao  mesmo tempo que a cantidade de colchonetas das que se 

dispón require que  estos sexan compartidos. 

 

 

UNIDADE 7: XOGANDO COA MÚSICA 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar a música como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilice a música. 

• Utilizar a música como medio de comunicación co entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando a música  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos e coreografías 

utilizando o corpo e a música. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

A través da música o alumnado  pode crear e construir xogos, elaborar 

coreografías que desenvolverán tanto as habilidades motrices( xiros, 

desprazamentos,..) a condición física(flexibilidade, movilidade articular, 

resistencia,  velocidade, forza) e as relación sociais. 



A participación no baile e na danza tanto individualmente como colectivamente 

contribue á potenciar a afectividade e eliminar medos e vergoñas, estimulando 

o ámbito emocional. 

Aproveitarase a elaboración de coreografías para contribuir con elas á 

organización de actividades complementarias do centro.   

 

UNIDADE 8: XOGANDO NO ENTROIDO 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os festexos tradicionais como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos relacionados cos festexos tradicionais. 

• Utilizar os festexos tradicionais como medio de comunicación co entorno 

e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os festexos 

tradicionais  mediante a elaboración de  figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os festexos tradicionais. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

Esta unidade didáctica ten o interés de darlle ao alumnado a posibilidade de 

utilizar un recurso material que podemos conseguir co gallo de festas e 

festexos tradicionais na comunidade e ser utilizado como recurso educativo e 

ao mesmo tempo ten o valor de ser un motivo para promocionar as celebración 

ou festexos no colexio. Ademais  de poder ser utilizado para a elaboración de 

xogos, contribue ao desenvolvemento de habilidades manipulativas e motrices 

básicas como os desprazamentos, carreiras, saltos, xiros,  lanzamentos, etc.  

O alumnado poderá transformarse traendo ou elaborando o disfraz nun 

personaxe animado desenvolvendo o xogo simbólico, tan presente e 

importante nestas idades.  

Esta actividade combina xogo simbólico con música e baile o que a fai mui 

atractiva e divertida. 

O alumnado adopta unha actitude máis desinhibida ao representar a un 

persoñaxe afianzando a sua autoestima. 



 

 

UNIDADE 9: XOGANDO COS CONOS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os conos como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen os conos. 

• Utilizar os conos como medio de comunicación co entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os conos  mediante a 

elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os conos. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación das cordas para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motricas 

básicas(saltos, desprazamentos, carreiras, xiros…)e as habilidades 

manipulativas tanto individualmente como grupalmente, atendendo ás medidas 

de seguridade en función do xogo e do material e a unha prevención de 

posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

 

UNIDADE 10: XOGANDO COS MATERIAIS DE REFUGALLO(ECOXOGOS) 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os diferentes tipos de materiais de refugallo como  

recurso educativo. 



• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen diferentes materiais de 

refugallo. 

• Utilizar os materiais de refugallo como medio de comunicación co 

entorno e cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando os materiais de 

refugallo  mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

os materiais de refugallo. 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

coñeza e utilice materiais de refugallo para a elaboración de xoguetes, 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación dos mesmos para o 

desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as habilidades motrices 

básicas(saltos, desprazamentos, carreiras, lanzamentos, golpeso, xiros…)e as 

habilidades manipulativas tanto individualmente como grupalmente, atendendo 

ás medidas de seguridade en función do xogo e do material e a unha 

prevención de posibles lesións por unha postura ou esforzó ou manipulación 

incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

3º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 10: XOGANDO COAS ESPALDEIRAS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar as espaldeiras como recurso material. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo na elaboración e 

desenvolvemento de xogos nos que se  utilicen as espaldeiras. 

• Utilizar as espaldeiras como medio de comunicación co entorno e cos 

demais 

• Representar o seu corpo en movemento utilizando as espaldeiras  

mediante a elaboración de figuras gráficas. 



• Participar na creación e desenvolvemento de xogos utilizando o corpo e 

as espaldeiras. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade didáctica preténdese que o alumn@ 

recoñeza e utilice as partes do seu corpo  na manipulación das espaldeiras 

fixas e móviles para o desenvolvemento de actividades lúdicas, desenvolva as 

habilidades motrices básicas(saltos, desprazamentos, trepas, xiros…)e as 

habilidades manipulativas tanto  individualmente como grupalmente, 

atendendo ás medidas de seguridade en función do xogo e do material e a 

unha prevención de posibles lesións por unha postura ou esforzó ou 

manipulación incorrecto. 

É importante destacar a colaboración na elaboración dos xogos e a necesidade 

de compartirlos estimulando ao  esforzó compartido. 

 

 

 

UNIDADE 11: XOGANDO COAS TRADICIÓNS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar os xogos tradicionais en situcións habituais. 

• Diferenciar a funcionalidade das partes do corpo no desenvolvemento de 

xogos tradicionais. 

• Utilizar os xogos tradicionais como medio de comunicación co entorno e 

cos demais 

• Representar o seu corpo en movemento desenvolvendo xogos 

tradicionais mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos tradicionais. 



 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

No desenvolvemento desta unidade farase referencia ao xogo tradicional e ao 

mantemento das tradicións lúdicas, promovendo os xogos tradicionais da zona 

e da comunidade autónoma. Mediante estes xogos podemos facer que  o 

alumnado tome conciencia do xogos practicados por seus ascendentes, así 

como da posibilidade de desenvolver as habilidades motrices básicas(carreiras, 

saltos, lanzamentos, lanzamentos con precisión,…)así como as habilidades 

manipulativas e condición física. 

Promocionarase o seu uso e utilización nos tempos de lecer como alternativa 

aos novos xogos, así como nas  actividades extraescolares e complementarias 

propostas.  

 

UNIDADE 12 XOGANDO EN EQUIPOS 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Recoñecer e utilizar a constitución de equipos  como necesidade para 

organizar tempo/espazo/utilización de  materiais. 

• Diferenciar as situacións de ataque/defensa, cooperación/oposición no 

desenvolvemento de xogos en  equipo. 

• Utilizar os equipos como medio de comunicación co entorno e cos 

demais. 

• Representar o seu corpo e o dos demais en movemento, utilizando os 

equipos  mediante a elaboración de figuras gráficas. 

• Participar na creación e desenvolvemento de xogos en equipo. 

 

CONCEPTOS – PROCEDEMENTOS –ACTITUDES 

A importancia do xogo en equipo para fomentar o cooperativismo e a 

necesidade de asumir o esforzo colectivo como medio para obtención de 

resultados dalle a esta unidade un carácter actitudinal. Saber gañar e perder 

son  dúas actitudes básicas a interiorizar. Non se debe deixar de lado que se 

inicia ao alumnado no coñecemento da  estructura do xogo deportivo con 



funcións claras de ataque e defensa, colaboración e oposición que teñen que 

ser compartidas. 

Os deportes colectivos son o recurso educativo a utilizar, así como outros 

xogos tradicionais ou alternativos que se propoñan. Tamén se desenvolverán 

as habilidades motrices básicas, as manipulativas e condición física en xeral. 

 

6.ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS 

(METODOLOXÍA DE TRABALLO)  

 

Por cada unidade didáctica proposta desenvolveranse entre catro ou cinco 

sesións de práctica, una sesión de traballo no bloc de xogos e unha sesión de 

xogo con libre elección de material.  

Será condición necesaria para poder facer a sesión de libre elección de 

material ter completado no bloc os xogos creados e postos en práctica durante 

as sesións de elaboración, coa finalidade de interiorizar e recordar os mesmos. 

Este tipo de organización metodolóxica non significa que durante o curso non 

se poda desenvolver algunha sesión onde o estilo de ensinanza sexa máis 

directivo, propoñendo o profesor o tipo de xogo ou o contido de condición 

física, expresión corporal, habilidades, etc, ou introducir en cada sesión unha 

parte dirixida para práctica de determinadas habilidades, segundo considere o 

docente. 

 

SESIÓN CREATIVA 

Nesta sesión e logo das indicacións sobre utilización dos materiais e medidas 

de seguridade, deixarase que o alumnado ben individualmente ou grupalmente 

elabore e cree os seus xogos, así como que disfrute deles xogando. 

Cada xogo ten que ter un nome que se lle ira dicindo ao profesor para que o 

anote no seu cuaderno. En 2º curso ademais do nome debe darse unha 

pequeña explicación de cómo se xoga e algunha norma do xogo a cumprir polo 

xogador/es. O interesante e que o xogo inventado dure no tempo o que quere 

dicir que é significativo para o alumn@. De non ser así, poderá seguir 

descubrindo novas formas de manipulación dos materiais e novos xogos. Para 

esto o profesor fai indicacións sobre diferentes posibilidades de movementos.. 

Unha vez finalizado o tempo de creación e experimentación de xogos o 

profesor xunta aos alumn@s para facer unha posta en común, dicindo os 



nomes dos xogos inventados por eles e organiza a recollida dos materiais para 

dirixirse ao vestiario onde será obrigatorio a hixiene persoal. 

Podemos establecer os seguintes tempos na sesión: 

1. Tempo de recordar e organizar 

2. Tempo de crear e compartir 

3. Tempo de reflexionar 

4. Tempo de aseo 

 

SESIÓN DE BLOC 

 

Unha vez desenvolvidas as sesións de traballo creativo facemos a sesión de 

bloc, cosistente na reproducción gráfica dos xogos creados(figura humana 

estática e en movemento, reproducción gráfica de materiais utilizados, 

compañeiros cos que xogou,..) de tal xeito que o xogo adquira un significado e 

importancia. Se o alumnado non puido acudir a esa sesión por causas 

xustificadas esta sesión desenvolveras no día de xogo con libre elección de 

material. É responsabilidade do alumnado cuidar e custodiar o seu bloc. 

Este bloc entregarase cada avaliación para ser tido en conta na  avaliación 

individual trimestral, sendo condición necesaria a súa entrega con xogos de 

tódalas unidades didácticas desenvolvidas: 

1º: Nome do xogo e representación gráfica 

2º: Nome do xogo, representación gráfica, breve explicación e algunha norma. 

 

SESIÓN CON LIBRE ELECCIÓN DE MATERIAL 

 

Despois de inventados os xogos e pasados ao bloc o alumnado que cumpra 

cos requisitos esixidos, poderá elexir o material que queira para facer a sesión 

de xogo libre. Como en cada unidade se vai coñecer novo material este poderá 

ser utilizado nesta sesión sabendo as medidas de seguridade e posibilidades 

de manipulación que ofrece. Neste caso non se tomará nota dos xogos que 

desenvolven. 

Os materias solicitados poderanse intercambiar entre o alumnado pero non 

cambiarse por otro novo, favorecendo así a toma de decisións, a capacidade 



de elección e o grado de satisfacción. Cada alumn@ responsabilízase da 

recollida do material elexido. 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS EDUCATIVOS 

Os materiais e instalacións a utilizar son aqueles dos que se dispón e outros 

que se poden adquirir en función do desenvolvemento das unidades. 

Actualmente o colexio dispón da seguintes instalacións:  

 • Pista polideportiva cuberta 

 • Ximnasio escolar(adaptado dun espazo multiusos) 

 • Patios exteriores 

En cuanto aos materiais necesarios para o desenvolvemento das sesións serán 

aqueles aos que se fai referencia nas unidades didácticas, tratándose de 

pequeño material na cantidade de un por cada alumn@ e se utilizamos gran 

material( colchonetas, bancos..) fanse grupos para compartilo, xa que se vai 

requerir de máis dun alumn@ para o seu transporte en condicións hixiénicas 

axeitadas. Ademais propóñense unidades onde o alumnado traerá os materiais 

da súa casa (castañas, artigos de nadal, materiais de refugallo como bolsas, 

envases,  papeis, etc…). Neste caso o profesor tomará nota daquel alumnado 

que non cumpra con esta condición e motivará e influirá no mesmo para que 

asuman esa responsabilidade e non sexan sempre os mesmos os que o traen. 

No inicio de cada unidade explicarase ao alumnado as características do 

material que van utilizar e a correcta utilización para prever accidentes 

indesexables. 

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A área de Eucación Física como a educación en xeral ten que ser inclusiva e 

non exclusiva, polo que se adaptarán as sesión e xogos a todo tipo de 

alumnado independentemente das necesidades específicas de apoio educatico 

que precise. 

Terase en conta o ritmo de aprendizaxe e a capacidade física do alumnado, así 

como cualquera tipo de patoloxía na que o exercicio físico  poida ser 

perxudicial para a saúde previa certificación médica do pai/nai/titor legal do 

alumn@, a intensidade dos xogos, así como duración do exercicio. Se por 

causa xustificado o alumnado non puidera participar nas sesión prácticas, 



estará presenta no espazo utilizado co seu bloc de xogos para traballar con 

temas relacionados coa unidade didáctica. Desde esta área proporanse 

melloras e adaptacións de espazos para a práctica de actividade física 

accesibles.  

 

 

9. ACTUACIÓN DACORDO COS PLAN EDUCATIVOS 

 

Desde a área de educación física podemos, debemos e queremos contribuir ao 

desenvolvemento dos plan educativos que se proxecten no colexio, así como 

participar na organización de actividades complementarias de carácter lúdico, 

expresivo ou deportivo. 

 

9.1 CON RESPECTO AO PROXECTO LECTOR BIBLIOTECA: 

• Participar mediante a selección de temas de interese para o alumnado. 

• Propoñer e estimular mediante a lectura de imaxes. 

• Selección de lecturas relacionadas cos contidos da área. 

• Propoñer adquisicións de material bibliográfico para completar fondos 

documentais da biblioteca. 

• Creación do libro de xogos persoal(traballo do bloc). 

• Fomentar a utilización da biblioteca para realización de traballos 

relacionados coa área. 

 

9.2 CON RESPECTO AO PLAN TIC 

• Participación no desenvolvemento de actividades para dinamizar a 

páxina web do colexio. 

• Utilizar as TIC para búsqueda de información específica. 

• Fomentar a transmisión de experiencias educativas mediante as novas 

tecnoloxías. 

 

  



9.3 CON ESPECTO AO PLAN DE CONVIVENCIA 

• Facer cumprir as normas establecidas con carácter xeral para uso de 

instalacións educativas  e con carárter  específico para a práctica de 

actividades físico-deportivas. 

• Participar nas actividades de convivencia organizadas no centro. 

• Colaborar na elaboración de actividades de convivencia desde a área de 

educación física, fomentando as  actividades lúdicas como recurso para 

a prevención de conductas disruptivas. 

 

10. AVALIACIÓN: INSTRUMENTOS 

A avaliación no primeiro e segundo curso de educación primaria na área de 

educación física será individual, global e continua, atendendo aos procesos de 

desenvolvemento físico, afectivo, cognitivo e social do alumnado. 

Ao final de cada trimestre farase una avaliación dos contidos das unidades 

didácticas desenvolvidas nese período, indicando ás familias aqueles aspectos 

conceptuais no que o alumn@ presenta un déficit, reflectidos no seu bloc de 

traballo. 

En cada avaliación é condición necesaria  a presentación do bloc de traballo co 

contido das unidades didácticas establecido e cunha adecuada presentación, 

representando o 50% de nota e o outro 50% repartirase entre participación no 

desenvolvemento das sesión, interese pola práctica de actividades física e 

respeto polas normas de convivencia(40%) e hixiene persoal(10%). 

Ademais valorarase a participación en actividades voluntarias e colaboracións 

dentro da organización do centro. 

No bloc de traballo de cada alumn@ reflectirase trimestralmente información 

aos pais, se fora necesario, sobre a evolución de seus fill@s ao final dos 

contidos de cada trimestre. 

Ao final de cada curso farase unha avaliación tendo en conta tódalas 

avaliacións do curso de educación primaria, que quedará reflectida no seu 

expediente. Sinalaranse aqueles aspectos a destacar no correspondente 

informe final do curso. 

 

 

11. INDICADORES DE AVALIACIÓN/ESTANDARES DE APRENDIZAXE 



Os estandares de aprendizaxe establecidos para cada curso son os seguintes: 

 

1º -2º CURSO 

BLOQUE1 

 Mostra boa disposición para solucionar os conflictos de xeito 

razoable(1º-2º) 

 Recoñece as conductas inapropiadas que se producen nos xogos(1º-2º) 

 Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar 

información(1º); para localizar información que se lle solicita(2º) 

 Participa activamente nas actividades propostas(1º) buscando unha 

mellora da competencia motriz(2º) 

 Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores(1º-2º) 

 Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo(1º-2º) 

 Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases(1º-

2º) 

 Acepta formar parte do grupo que lle corresponde(1º) e o resultado das 

competicións con deportividade(2º) 

 Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos 

da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios(2º) 

 Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na 

clase(2º) 

 Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con 

orde, estructura e limpeza(2º) 

 Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes 

situación e respecta as opimnións dos demais(2º) 

BLOQUE 2 

 Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e as 

nenas clase(1º) e de niveis de competencia motriz(2º) 

 Coñece e identifica as partes do corpo propias(1º) e do compañeir@(2º) 

 Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de 

sustentación estable(1º); domina o equilibrio estático, sen axuda, 

variando o centro de gravidade en base de sustentación estable(2º) 

 Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 

táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características 

deses estímulos(1º) disminuíndo o tempo de resposta(2º) 

 Iníciase no equilibrio dinámico(2º)  

 

BLOQUE 3 



 Desprazarse de distintas formas, variando os puntos de apoio(1º) con 

coorinación e boa orientación espacial(2º) 

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

frecuencias(1º) e amplitudes con coordinación e boa orientación 

espacial(2º) 

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

coordinación e boa orientación espacial(1º-2º) 

 Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con 

coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados(2º) 

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

relaxación e a respiración(1º-2º) 

BLOQUE 4 

 Representa personaxes e situación, mediante o corpo e o movemento 

con desinhibición e espontaneidade(1º-2º) 

 Reproduce corporalmente una estructura rítmica sinxela(1º-2º) 

 Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas(1º-2º) 

BLOQUE 5 

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

hixiene, con autonomía(1º). Cumpre normas básicas do coidado do 

corpo en relación coa hixiene, con autonomía(2º) 

 Adopta hábitos alimentarios saudables(1º-2º) 

 Inicia a incorporación como  axente de saúde de actividade física e á 

súa rutina diaria(1º) Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como 

axente de saúde(2º) 

 Identifica(1º) e sinala(2º) os riscos individuais e colectivos daquelas 

actividades físicas que vai coñecendo e practicando.  

BLOQUE 6 

 Iníciase no uso da tácticas elementais de xogo(1º). Pon en práctica as 

tácticas elementais dos xogos(2º) 

 Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición(1º-

2º) 

 Practica xogos libres e xogos organizados(1º) recoñecendo as súas 

características e diferenzas(2º) 

 Recoñece xogos tradicionais de Galicia(1º). Investiga e coñece xogos 

tradicionais de Galicia(2º) 

 Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras 

básicas(1º-2º) 

 Realiza actividades no medio natural(1º-2º) 



 Coñece o coidade e respecto do medio ao efectuar alguna actividade 

fora do centro(1º-2º) 

1º CURSO 

1. Mostra boa disposición para solucionar os conflictos de xeito razonable. 

2. Participa activamente nas actividades propostas 

3. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motrices. 

4. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

5. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

6. Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

7. Propón diferentes habilidades motrices en función do material que manipula. 

8. Representa personaxes e situacións mediante o corpo e o movemento. 

9. Realiza bailes e danzas sinxelas. 

10. Identifica riscos na práctica de actividades físicas. 

11. Cumpre as regras dos xogos en situacións de cooperación-oposición. 

12. Crea e practica xogos libres e xogos organizados. 

13. Recoñece xogos tradicionais. 

14. Respeta o entorno donde se desenvolven os xogos. 

 

2º CURSO 

 

1. Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado. 

2. Presenta disposición para solucionar os conflictos. 

3. Presenta os seus traballos conforme as pautas establecidas. 

4. Participa activamente buscando mellorar a súa competencia motriz. 

5. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motrices. 

6. Incorpora mas suas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

7. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 



8. Respecta aos compañeir@s. 

9. Recoñece as partes do corlo do compañeir@. 

10. Utiliza e combina diferentes formas de desprazamento coordinadamente. 

11.Utiliza diferentes habilidades na manipulación dos materiais. 

12.Realiza bailes e danzas sinxelas. 

13.Identifica riscos na práctica de actividades físicas. 

14.Cumpre as regras dos xogos en situacións de cooperación-oposición. 

15.Crea e practica xogos libres e xogos organizados. 

16.Respeta o entorno donde se desenvolven os xogos. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN DO BLOC DE EDUCACIÓN FÍSICA CON TODOS OS 

CONTIDOS DESENVOLVIDOS (50%) 

1.1 Presenta os contidos completos con boa presentación(5)(50%) 

1.2 Presenta os contidos completos con  presentación mellorable(4) 

1.3 Presenta todos os contidos incompletos con boa presentación(3) 

1.4 Faltan contidos(2) 

 

2.  ACTITUDE CARA Á PRACTICA DA ACTIVIDADE FÍSICA E 

DEPORTIVA(50%) 

2.1 Participa activamente nas sesións de Educación 

Física(desenvolvemento das súas habilidades en función das 

posibilidades, implicación na práctica e organización dos xogos, 

creatividade, fai propostas de modificación dos xogos, actúa como 

dinamizador dos xogos…..)(2)(20%) 

2.2 Respeta as normas establecidas e utiliza axeitadamente os 

materiais(fai propostas de xogos, cumpre as normas establecidas, 

trae o material solicitado, colabora na recollida do material.. (2)(20%) 

2.3 Aséase despois da actividade física(trae o material solicitado, aséase 

axeitadamente….)(1)(10%) 

 


