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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
Esta programación está adaptada a situación sanitaria actual por mor da 

COVID- 19 polo que é flexible e susceptible a cambios. 

Elaborouse tendo en conta: 

 
- A resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaria Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obrigatoria e Bacharelato no curso 2022/2023. 

 

Esta área ten como obxectivo principal a competencia motriz dos alumnos e 

das alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, 

actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un 

individuo no seu medio e cos demais. 

A Educación Física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis 

importante recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu 

carácter motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas 

danzas e bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do 

noso patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións 

interxeneracionais. 

Organizaranse as aprendizaxes dos alumnos e as alumnas tendo en conta o 

seu nivel madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos 

que afectan de maneira transversal a todos os bloques como son as capacidades 

físicas e coordinativas, os valores sociais e individuais e a educación para a saúde. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques: 
 

 Bloque1.Contidos comúns. 

 Bloque2.O corpo: imaxe e percepción. 

 Bloque3.Habilidades motrices. 

 Bloque4.Actividades físicas artístico expresivas. 

 Bloque 5. Actividade física e saúde. 

 Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

 
Esta é unha forma de organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito 
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enlazado. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo 

do curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata aspectos 

como: os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación coa 

contorna, a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación 

das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a 

integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación. 

O centro está situado nun contorno semiurbano. Contamos cun pavillón e variedade 

de material para levar a cabo as sesións de E.F. O nivel económico en xeral é medio 

ou medio alto, atopándose o Concello de Oleiros como o primeiro en renda per cápita 

na Comunidade Autónoma de Galicia, aínda que tamén se atopa unha porcentaxe de 

alumnos que proveñen de fogares con menos posibilidades. 

O alumnado deste 2 º nivel está distribuído en dúas titorías de 25 alumnos/as  cada 

unha. 

 
 
2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

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

capacidades que lles permitan: 

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

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

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

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

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

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

espírito emprendedor. 

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

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

como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

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

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
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discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

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

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

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

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás. 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

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

situacións da súa vida cotiá. 

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

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

vinculados con Galicia. 

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

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

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

de comportamento que favorezan o seu coidado. 
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m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

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

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

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

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

dos accidentes de tráfico. 

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

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 
3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 
O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 

relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica 

un conxunto de valores e actitudes. 

Para os efectos desta orde, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 

1ª. Comunicación lingüística (CCL): 

A Educación Física desenvolve esta competencia especialmente a través da 

variedade de intercambios comunicativos e ao vocabulario específico que se manexa. 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT): Contribúen ao desenvolvemento desta capacidade as seguintes actividades: 

apreciación de distancias, traxectorias ou velocidades nos lanzamentos e recepcións 

desenvolvendo tamén a percepción espacial; a ocupación do espazo de acción, que 

inflúe na adquisición das habilidades perceptivas; a formación de figuras xeométricas 

co corpo ou con materiais diversos. 

3ª. Competencia dixital (CD): Mediante o fomento da valoración crítica das 

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

e comunicación. 

4ª. Aprender a aprender (CAA): A través do coñecemento de si mesmo e das propias 

posibilidades e carencias como punto de partida da aprendizaxe motora; por medio 
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das actividades cooperativas, buscando a colaboración de todo o grupo-clase e 

desenvolvendo estratexias de autocontrol e control da actividade por parte de cada 

neno ou nena. 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC): A EF axuda a convivir, 

fundamentalmente no que se refire á elaboración e aceptación de regras para o 

funcionamento colectivo, dende o respecto á autonomía persoal, á participación e á 

valoración da diversidade. 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): A EF axuda á toma de 

decisións de forma progresivamente autónoma en situacións nas que se debe 

manifestar auto-superación, perseverancia e actitude positiva. 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC):Contribúese a través do fomento da 

exploración e utilización das posibilidades e recursos do corpo e do movemento. 
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4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a dos e 

das demais. 

 B1.2. Respecto e valoración das 

persoas que participan no xogo sen 

mostrar discriminacións de ningún 

tipo. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da 

actividade física. 

 B1.1. Opinar tanto desde a 

perspectiva de participante como de 

espectador ou espectadora, ante as 

posibles situacións conflitivas 

xurdidas, participando en debates, e 

aceptando as opinións dos e das 

demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de 

forma guiada sobre distintos aspectos da 

moda e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as 

características dun xogo practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na práctica 

deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 i  B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, 

relacionada coa área. 

 B1.5. Integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar e presentar 

Información e compartila, utilizando 

fontes de información determinadas 

e facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación como 

recurso de apoio á área. 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza. 

 CCL 

 CD 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

    
 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas 

expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as opinións 

dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa en 

actividades motrices diversas, 

recoñecendo e aceptando as 

diferenzas individuais no nivel de 

habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da Educación 

física. 

 B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.9. Adopción de condutas seguras 

ao actuar como peóns ou peoas, 

nas saídas polo contorno do colexio. 

 B1.3. 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. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando unha 

mellora da competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que 

lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 k 

 m 

 B2.1. Aceptación da propia 

realidade corporal. 

 B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a dos e das 

demais. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
 B2.2. Confianza nun mesmo, 

aumento da autoestima e a 

autonomía persoal. 

 competencia motriz entre os nenos e nenas 

da clase. 

 

 b 

 k 

 B2.3. Estrutura corporal. 

Percepción, identificación e 

representación do propio corpo e 

das principais partes que interveñen 

no movemento (articulacións e 

segmentos corporais). 

 B2.4. Experimentación e exploración 

de posturas corporais diferentes, a 

partir das posibilidades de 

movemento das distintas 

articulacións e segmentos corporais. 

 B2.5. Vivencia da relaxación global 

como estado de quietude. Toma de 

conciencia da respiración e as súas 

fases. 

 B2.6. Experimentación de situacións 

simples de equilibrio estático e 

dinámico sen obxectos, sobre bases 

estables, e portando obxectos. 

 B2.7. Percepción espazo-temporal. 

Orientación do corpo e nocións 

topolóxicas básicas (dentro/fóra, 

arriba/abaixo, diante/detrás, 

preto/lonxe...). 

 B2.8. Afirmación da lateralidade. 

Recoñecemento da dominancia 

lateral e da dereita e esquerda 

propias. 

 B2.2. 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. 

 EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do 

corpo propias e do compañeiro/a. 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen 

axuda, variando o centro de gravidade en 

base de sustentación estable. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico.  CSC 

 CAA 

 EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante 

estímulos sinxelos visuais, auditivos e 

táctiles, dando respostas motrices que se 

adapten ás características deses estímulos, 

diminuíndo os tempos de resposta. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
 B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, 

oído, tacto). Experimentación, 

exploración e discriminación das 

sensacións. 

   

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 B 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Experimentación de 

diferentes formas de execución e 

control das habilidades motrices 

básicas: desprazamentos, xiros, 

saltos, suspensión, lanzamentos e 

recepcións. 

 B3.2. Desenvolvemento e control da 

motricidade fina e a coordinación 

viso motora a través do manexo de 

obxectos. 

 B3.3. Resolución de problemas 

motores sinxelos. 

 B3.4. Acondicionamento físico xeral 

en situacións de xogo, 

especialmente mantemento e 

mellora da flexibilidade. 

 B3.5. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando as diferenzas 

no nivel de habilidade. 

 B3.6. Autonomía e confianza nas 

propias habilidades motrices en 

situacións e contornos habituais. 

 B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, 

variando os puntos de apoio, con 

coordinación e boa orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando 

os puntos de apoio, amplitudes e 

frecuencias, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades que 

impliquen manexo de obxectos con 

coordinación dos segmentos corporais, 

iniciando os xestos axeitados. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo 

lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 

coordinación e boa orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas 

posturas intentando controlar a tensión, a 

relaxación e a respiración. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 



11 
 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. Descubrimento e exploración 

das posibilidades expresivas do 

corpo e do movemento. 

Sincronización do movemento con 

estruturas rítmicas sinxelas. Ritmos 

baseados na introdución de acentos 

nunha cadencia, ritmos baseados na 

duración dos intervalos (curtos ou 

longos). 

 B4.2. Execución de bailes ou 

danzas sinxelas representativas da 

cultura galega e doutras culturas, 

asociando o movemento corporal ao 

ritmo. 

 B4.3. Imitación de personaxes, 

obxectos e situacións. 

 B4.4. Participación en situacións 

que supoñan comunicación corporal. 

Recoñecemento das diferenzas no 

modo de expresarse. 

 B4.5. Desinhibición na 

exteriorización de emocións e 

sentimentos a través do corpo, o 

xesto e o movemento. 

 B4.1. Utilizar os recursos expresivos 

do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións e 

emocións. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes e 

situacións, mediante o corpo e o movemento 

con desinhibición e espontaneidade. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una 

estrutura rítmica sinxela. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas 

representativas da cultura galega e doutras 

culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Identificación e práctica de 

hábitos básicos de hixiene corporal 

(aseo, roupa e calzado), 

alimentarios e posturais, 

relacionados coa actividade física. 

 B5.2. Relación da actividade física 

co benestar da persoa. 

 B5.3. Mobilidade corporal orientada 

á saúde. 

 B5.1. Coñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar. 

 EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do 

coidado do corpo en relación coa hixiene, 

con autonomía. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios 

saudables. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a 

actividade física como axente de saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Respecto das normas de uso 

de materiais e espazos na práctica 

de actividade física para evitar 

accidentes. 

 B5.5. Respecto ás persoas que 

participan no xogo, sen mostrar 

discriminacións de ningún tipo. 

 B5.2. Coñecer a importancia das 

medidas de seguridade na práctica 

da actividade física. 

 EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos 

individuais e colectivos daquelas actividades 

físicas que vai coñecendo e practicando. 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento da 

cooperación e a oposición con 

relación ás regras de xogo. 

Aceptación de distintos papeis no 

xogo. 

 B6.2. Recoñecemento e aceptación 

das persoas que participan no xogo, 

aceptando o reto que supón 

opoñerse ao outro sen que iso 

 B6.1. Coñecer tácticas elementais 

dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e de 

oposición. 

 EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas 

elementais dos xogos. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en 

situación de cooperación e oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 derive en situacións de rivalidade ou 

menosprezo. 

 B6.3. Comprensión das normas de 

xogo e cumprimento voluntario 

destas. 

 B6.4. Confianza nas propias 

posibilidades e esforzo nos xogos, 

con aceptación das limitacións 

persoais. 

   

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.5. O xogo como actividade 

común a todas as culturas. 

 B6.6. Coñecemento e práctica 

dalgúns xogos de Galicia. 

Descubrimento de xogos 

interculturais. 

 B6.7. Práctica de xogos libres e 

organizados. 

 B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de 

Galicia. 

 EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo as súas 

características e diferenzas. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos 

tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos 

tradicionais de Galicia seguindo as regras 

básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 k 

 l 

 m 

 o 

 B6.8. Xogos de aire libre no parque 

ou en contornos naturais próximos 

ao colexio. Exploración e gozo da 

motricidade ao aire libre, 

respectando a natureza. 

 B6.3. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre. 

 EFB6.3.1. Realiza actividades no medio 

natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do 

medio ao efectuar algunha actividade fóra do 

centro. 

 CSC 

 CAA 
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5. ENSINANZAS TRASVERSAIS. 

 
EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 

Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado 

persoal beneficiosos para a saúde física e mental da persoa e que melloran a súa 

calidade de vida. Incidindo na hixiene de mans e uso de máscara para á prevención 

da Covid-19. 

Valorar a importancia de coñecer nocións básicas de primeiros auxilios. 
 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 

Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen participación, 

baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos alumnos 

e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por idade, raza, 

sexo, relixión ou niveles de habilidade. 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
 

Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os 

estereotipos sexistas. 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
 

Axudaranos á convivencia cos demais e ao respecto polos valores máis 

importantes da nosa sociedade. Traballaranse constantemente. 

EDUCACIÓN PARA O LECER 
 

Ensinarase a gozar do tempo libre por medio de actividade física, en contacto 

coa natureza a través de xogos tradicionais. 

EDUCACIÓN MORAL 
 

Desenvolver a autonomía persoal e tamén as posibilidades de tomar iniciativas 

e establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de grupo. 

Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o 

rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas. 
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6. TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO Programación E.F. 2º 

NIVEL 2º PRIMARIA ÁREA Educación Física (EF) 

 

 
Criterio de 
avaliación 

 

Estándares 

 
Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet 
encial 

Instrumentos de  avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

 
 
 

 
EF-B1.1 

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

   
 

1% 

  
 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

 
 

 
EF-B1.1 

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

 
 

Mostra coherencia e 
fluidez no seu discurso. 

   

 
2% 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 

 
CCL CAA 
CSIEE 

 
 

 
EF-B1.1 

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

 
Disposición para 
soluciona conflitos de 
xeito razoable. 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

 
CAA CSC 
CSIEE 

EF-B1.1 2º-EFB1.1.4 - Recoñece as 
condutas inapropiadas que se 
producen na práctica deportiva 

Recoñece condutas 
inapropiadas no xogo e 
intenta evitalas. 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CAA 
CSC 

 
CSIEE 
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EF-B1.2 

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

   
 
 

1% 

  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 
 

 
CD 

 
 
 

EF-B1.2 

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

    
 
 

2% 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de  aplicación e síntese. 

 

 
 
 

 
EF-B1.2 

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

 

Exprésase de maneira 
clara. 

3% 3% 3%  
 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
 
 

CCL 
CSC 

 
 
 

EF-B1.3 

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

 
Participa en todas as 
actividades propostas 
mostrando unha boa 
actitude. 

 
 
 

10% 

 
 
 

10% 

 
 
 

10% 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
 

 
CAA 
CSIEE 

EF-B1.3 2º-EFB1.3.2 - Demostra certa 
autonomía resolvendo 
problemas motores. 

Intenta resolver por si 
mesmo os problemas 
motores que poidan 
xurdir. 

 

8% 
   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CAA 
CSC 

CSIEE 

CCEC 
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EF-B1.3 

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

 

Cumpre as normas 
básicas de hixiene 
tras a actividade 
física. 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

CAA 

 
 

 
EF-B1.3 

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

 
Participa na recollida do 
material. 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

 
CSC 

 
 
 

EF-B1.3 

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

 
Acepta formar parte de 
calquera grupo. 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 
 

CAA 

Bloque 2: O corpo: imaxe  e percepción 

 
 
 

 
EF-B2.1 

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

 

Respecta a 
diversidade de 
realidades corporais 
entre os 
compañeiros e 
compañeiras. 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 
 

CAA 
CSC 

EF-B2.2 2º-EFB2.2.1 - Coñece e 
identifica as partes do corpo 
propias e do compañeiro/a. 

Coñece as partes do corpo 
propias. 

 
 

7% 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 
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EF-B2.2 

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

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

 
 
 

7% 

   
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 

 

 
EF-B2.2 

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

  
 

7% 

   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 
 
 
 

EF-B2.2 

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

 

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

 
 
 
 

 
7% 

   
 
 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 
 
 
 

CAA 

Bloque 3: Habilidades motrices 

 
 
 

EF-B3.1 

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

 

Desprázase de 
distintas formas, 
variando os puntos de 
apoio. 

 
 

7% 

   
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 
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EF-B3.1 

 
2º-EFB3.1.2 - Salta de 

distintas formas, variando os 
puntos de apoio, amplitudes e 
frecuencias, con coordinación e 
boa orientación espacial. 

 
Salta de distintas formas, 

variando 
os puntos de 

apoio e as 
frecuencias. 

 
 
 

 
7% 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 

 
 
 
 

EF-B3.1 

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

   
 
 

 
8% 

  
 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 
 

EF-B3.1 

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

 

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

  
 
 

8% 

  
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 
 

EF-B3.1 

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

 

Equilibrar o corpo en 
distintas posturas 
sinxelas. 

  
 

8% 

  
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 2º-EFB4.1.1 - Representa 
personaxes e situacións, 
mediante o corpo e o movemento 
con desinhibición e 
espontaneidade. 

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

  

 
8% 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e dramáticos. 

CAA 
CCEC 
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EF-B4.1 

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

 

Reproduce 
corporalmente una 
estrutura rítmica 
sinxela. 

  
 

8% 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

 
 

CCEC 

 
 

 
EF-B4.1 

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

 

Realiza pasos de bailes e 
danzas sinxelas 
representativas da cultura 
galega e doutras culturas. 

  
 

 
8% 

  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

 
 
 

EF-B5.1 

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

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

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

 
CAA 
CSIEE 

 
 

EF-B5.1 

2º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos 
alimentarios saudables 

 
Hábitos alimentarios 
saudables. 

 
 

 
1% 

 
 

 
1% 

 
 

 
1% 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

 
CAA 
CSIEE 

EF-B5.1 2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa 
rutina diaria a actividade física 
como axente de saúde. 

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

 
 

 
1% 

 
 

 
1% 

 
 

 
1% 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CAA 
CSIEE 
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EF-B5.2 

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

 

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

   
 
 

7% 

 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
 

 
CAA 
CSC 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

 
 

EF-B6.1 

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

    
 

7% 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

CSIEE 

 
 

 
EF-B6.1 

2º-EFB6.1.2 – (modificado) Utiliza 
as regras dos xogos en  situación 
de oposición. 

 

Respecta as regras dos 
xogos en situación de 
oposición. 

   
 

 
8% 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
CAA 
CSC 
CSIEE 

 
 
 

EF-B6.2 

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

 
Practica xogos libres 
e  xogos 
organizados. 

   
 
 

 
8% 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

 
CSC 
CSIEE 

 
 

EF-B6.2 

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

    
 

7% 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
 

CD 



 

 

 
 

EF-B6.2 

2º-EFB6.2.3 –Realiza 

algúns xogos tradicionais de Galicia 
seguindo as regras básicas. 

 
Realiza alg xogos 
tradicionais de Galicia 
seguindo as regras 
básicas 

   
 

7% 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCEC 

 
 

EF-B6.3 

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

 
Realiza actividades 
no medio natural. 

   
 

1% 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: asemblea. 

 
 

CSC 

 
 

 
EF-B6.3 

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

 

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

   
 

 
1% 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
 

CAA 
CSC 
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7. AVALIACIÓN INICIAL. 

Na primeira semana do curso realizamos a avaliación inicial. Analizamos os 

informes de avaliación individualizados, facemos unha detección dos aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridos e observamos a situación emocional do alumnado.  

 

 

8. PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Os Criterios de Avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, 

tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende 

conseguir en cada materia. 

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de 

aprendizaxe, que permiten definir os resultados da aprendizaxe, e que especifican os 

coñecementos que o alumno/a debe acadar en cada caso. 

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de 

indicadores de logro, tales como Rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores 

de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en 

conta o principio de atención á diversidade. 

O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, 

como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os 

distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do 

traballo dos alumnos/as e as probas prácticas, permitirán a integración de todas as 

competencias nun marco de avaliación coherente. 

TIPOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da 

Educación Primaria, os equipos docentes levarán a cabo unha avaliación inicial do 

alumnado, que lles permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de 

reforzo e de recuperación. 

Avaliación continua e global (formativa): A avaliación continua terá un carácter 

formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e axudar ao alumnado nos 
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procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as 

posibles dificultades atopadas 

Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a 

avaliación final dos resultados alcanzados polos alumnos e alumnas do grupo. A 

valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas 

cualificacións, tanto positivas como negativas. 

Os mecanismos que se van utilizar serán de experimentación, en actividades de 

avaliación deseñadas con esa intención, e de observación nas actividades cotiás do 

ensino-aprendizaxe, onde o mestre irá anotando e rexistrando información nas listas 

de control, ou escalas de valoración. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Os instrumentos de avaliación serán: 

Listas de control. Son frases que expresan conductas, secuencias de accións, ante 

as que o mestre sinalará a súa ausencia ou presencia, e esixen un sinxelo xuicio: si 

ou non. É o instrumento máis habitual para avaliar os procedementos. 

Test motores. De equilibrio, de coordinación… Complementa ás listas de control. Son 

posibles mediante a observación e no desenvolvemento normal das actividades. 

Escalas de observación. Observa a realización u omisión dunha actitude e indícase 

unha valoración o que permite avaliar a calidade do comportamento, cunha escala 

numérica (5, 4, 3, 2, 1) ou cualitativa (sempre, case sempre, as veces, poucas veces, 

nunca). 

Rexistro anecdótico. Anótase un suceso  relevante  que  poida suceder durante  a 

ensinanza indicando a data, o curso, e o alumno/os implicados. 

Rúbricas: Similar ás escalas de observación numéricas pero máis complexas, xa que 

en cada nivel especifícase que ten que facer o alumno para acadalo. 

 

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao 

alumno/a e aos pais das cualificacións obtidas. A materia dividirase en temas ou 

unidades didácticas que se repartirán nesas tres avaliacións. 

Os resultados da avaliación expresaranse numericamente do 1 ao 10 ,e por 

debaixo do 5 non se superan os obxectivos. 
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A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e 

avaliando o seu propio progreso. 

Para obter unha cualificación, teremos en conta a ponderación dos estándares 

que se concretou no cadro do apartado 6. 

Destacar que a cunalificación ordinaria basearase nunha valoración global do 

proceso de E/A de todo o curso; por todo isto, a nota númerica da avaliación ordinaria 

non se corresponde coa nota da terceira avaliación. 

 
 

10. METODOLOXÍA. 

 
A metodoloxía fai referencia a como ensinar. Son os procedementos que pon en 

práctica o docente para transmitir a información ou crear situacións de aprendizaxe. 

Antes de escoller unha ou outra metodoloxía, hai que ter en conta varios aspectos que 

inflúen sobre ela, escollendo deste xeito a estratexia de ensino/aprendizaxe máis 

adecuada para cada situación. Algúns destes aspectos son: o contexto no que se 

encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o que vamos a impartir a nosa labor 

docente, obxectivos que queremos conseguir, contidos a tratar, material do que 

dispoñemos, instalacións, número de alumnos e alumnas, etc. 

Dende unha perspectiva democrática, aberta e flexible da ensinanza, non se pode 

falar dun método ideal senón que este débese escoller en función do contexto sobre 

o que se actúa. A pesar de todo, existen unha serie de pautas metodolóxicas que 

deben impregnar en todo momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a 

necesidade de partir do nivel de desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a 

nosa programación, a importancia da interdisciplinariedade, da educación en valores 

á hora de abordar contidos, etc. Todo isto baixo un enfoque globalizador  e 

buscando unha aprendizaxe significativa. 

Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión (como mínimo na 

animación e na volta á calma), se ben se recorrerá igualmente a diversos estilos de 

ensino. 

Respecto ao xogo, poderíase definir segundo Cagigal como unha acción libre, 

espontánea, desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectuase 

nunha limitación espacial e temporal, conforme a unas determinadas regras, 
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establecidas ou improvisadas, e o elemento informativo do cal é a tensión. A súa 

utilización é recomendable en Educación Primaria, debido a moitas das súas 

características: divertido, educativo, evasivo, motivante, libre, gratuito, ficticio, incerto, 

convencional, creativo, coeducativo, espontáneo, significativo, integral… 

Os nenos e nenas de 2º curso de Educación Primaria comezan pronto a explorar o 

seu mundo próximo e en canto teñen a autonomía funcional suficiente, ábrense 

camiño á exploración e coñecemento do mundo exterior que o rodea. Por esta razón 

son recomendables os estilos de ensino que formulen situacións de ensino que 

obrigan aos nenos/as a buscar solución, a resolver problemas motrices a través da 

indagación e investigación. Na nosa programación utilizaremos ensinanzas que 

faciliten a participación do alumnado, que respecten a individualización da ensinanza, 

e sobre todo que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa. Así 

empregaremos en moitos casos estilos de ensino mediante a búsqueda 

(descubrimento guiado e resolución de problemas), aínda que tamén faremos uso 

nalgunha ocasión concreta de estilos máis directivistas como o mando directo ou a 

asignación de tarefas. 

MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. As súas características 

básicas son a disciplina, as disposicións xeométricas e as respostas ao unísono. O 

docente establece os obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, calidade… 

e observa as acción do alumnado. Utilizarase o mando directo sobre todo en 

actividades que poden ser perigosas pola súa natureza. Onde nos interese manter un 

certo control sobre o alumnado. 

ASIGNACIÓN DE TAREFAS: O alumno/a actúa, realiza a tarefa, de acordo á súa 

propia vontade. 
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Facilítanse as tarefas e non se obriga ao alumnado. Unha vez explicado o que hai que 

facer, o alumno/a é independente á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de 

repeticións ou tempo a adicar. 

DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a 

descubra. O profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a solución. 

O mestre/a dará pistas, e pasará á seguinte cando a resposta anterior sexa correcta. 

Se hai varias respostas posibles, darase un indicio para que o alumnado se decida por 

unha. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias 

solucións. Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao de 

liberdade e participación individual é case completo. O alumno/a motívase polo 

descubrimento de “novas” solucións. 

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

 
REFORZO POSITIVO: É importante que os alumnos/as estean motivados. 

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

PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do 

doado ao difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente. 

INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que 

os exercicios sexan asimilados axeitadamente. 

TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse 

no patrón doutros movementos aprendidos anteriormente. 

INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e 

necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa. 

INDIVIDUALIZACIÓN: Hai que respectar as características morfolóxicas, 

fisiolóxicas e funcionais. 

PARTICIPACIÓN: Non haberá aprendizaxe se o neno/a non participa activamente. 

Ademais, o docente non debe esquecer as seguintes pautas de actuación: 

Prepararase sempre a clase para evitar rutina e improvisación. 
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Daranse explicacións breves, claras e concretas. 

Crearase un clima de atención. 

Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios. 

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

 
Durante as explicacións e demostracións, colocarase en lugares visibles para 

que os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade. 

 
 
 

11. INSTALACIÓNS MATERIAIS E RECURSOS. 

 
A información referente a contextualización do centro educativo aparece 

reflexada no Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do 

centro e o ámbito no que se encontra. 

Para a práctica de educación física o centro dispón dun pavillón polideportivo 

con campos marcados de fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón 

hai espaldeiras, bancos suecos, colchóns quitamedos, porterías e canastras de 

baloncesto. Dispón dun almacén para gardar o material de Educación Física. 

Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo, 

idóneo para as actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso e no que tamén 

ten marcados o campo de fútbol e de baloncesto así como dúas porterías e catro 

canastras. 

Dispoñemos de pequeno material en bo estado, como aros, pelotas de diversas 

cores e tamaños, cordas, balóns diversos, conos, discos voadores, picas, colchóns, 

raquetas, pala, paracaídas, sticks de hockei, etc. 

Dispoñemos dunha biblioteca e dunha aula de informática para levar aos 

alumnos/as nalgunhas unidades didácticas. 

Neste curso temos pensado mercar máis material(algún novidoso) para facilitar a nosa 

labor docente e para facer máis motivantes as clases. 
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12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
No apartado adicado a equidade na educación da LOMCE, o termo de 

Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE), para designar a aqueles 

alumnos/as que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades de aprendizaxe, polas súas altas 

capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde o sistema educativo, ou por 

condicións persoais ou historia escolar. 

En xeral, debemos coñecer as capacidades e potencialidades funcionais de 

movemento de cada alumno, pero en especial naqueles nenos/as con algún tipo de 

atraso, problema de saúde ou dificultade. Estaremos preparados para dar resposta 

aos posibles problemas que nos poidamos atopar na aula, xa sexa por algún tipo de 

necesidade permanente, ou algunha outra que xurda durante o curso. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, 

poñeranse en funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis 

convenientes e que poderán ser tanto organizativas como curriculares. 

Así, entre os obxectivos prioritarios que se deben ter en conta no traballo 

educativo con este alumnado, hai que destacar os seguintes: 

- Potenciar a súa autonomía persoal: desenvolvemento de destrezas motrices, hábitos 

hixiénicos e de autocoidado, ou de habilidades sociais, establecendo niveis de 

esixencia progresivos, congruentes e constantes. 

- Favorecer a participación activa do alumnado nas clases. 

 
- Proporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan unha fácil 

comunicación cos demais. 

- Fomentar a capacidade de socialización, facilitando a interacción en todos os 

ambientes, ademais do escolar, sobre todo en actividades sociais de ocio e de lecer. 

- Valorar non só os resultados senón tamén o esforzo e o proceso levados a cabo. 

 
- Propor ao alumnado situacións nas que poida percibir os propios éxitos como 

resultado exclusivamente da súa habilidade e competencia. 
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- O traballo cooperativo e en grupo pode favorecer a todo o alumnado, reforzando as 

aprendizaxes e as relacións positivas entre eles. En definitiva, a intervención educativa 

desde a área de Educación Física debe contribuír ao seu desenvolvemento global a 

partir das súas potencialidades 

- Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio 

ocasional fóra do grupo ordinario, os agrupamentos flexibles e as adaptacións do 

currículo. Se programarán actividades de reforzo e de ampliación para os distintos 

alumnos e alumnas que poidan necesitalo. 

- Procurarase a integración nesta área dos alumnos/as con escolarización en aula 

específica, por ser esta área unha das que máis favorecen a interacción social do 

alumnado. 

- Se fose necesario o alumno/a con necesidades educativas especiais contará cun 

apoio na aula para facer efectiva a súa participación nas actividades de grupo. 

 
 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC 

 
En canto ao uso de tecnoloxías da información e a comunicación(TIC),o ensino 

debe adaptarse aos novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen. 

Neste nivel fomentarase o uso do ordenador para buscar información sobre xogos e 

xoguetes populares de Galicia, buscar persoas relevantes do noso contorno a nivel 

deportivo e/ou persoal,… 

No suposto de que a ensinanza sexa non presencial ou semipresencial, as TICs 

serán o vehículo principal da aprendizaxe e ferramenta principal tanto para os 

docentes coma para o alumando. 

 
 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO 

CENTRO. 

 

O Proxecto Lector ten como obxectivo que se realicen todas as intervencións 

necesarias no centro para potenciar a lectura, a escritura e as habilidades informativas 
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para, deste xeito, crear o hábito da lectura e formar lectores competentes. Dentro das 

actividades propostas polo Plan lector de centro para acadar os obxectivos propostos, 

nas clases de Educación Física centrarémonos en : 

• Busca de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións, 

como a adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal. 

• Lectura das normas da clase de Educación Física. 

 
• Lectura das instrucións dalgúns xogos ou actividades. 

 

• Contos motores e dramatizacións. 

 
Sen embargo temos que ter en conta que se trata de alumnos do primeiro curso de 

primaria, e moitos deles aínda non teñen acadado o obxectivo da lectura. Nese caso 

será o profesor o que faga esa lectura para que todos se enteren, pero deste xeito 

estaremos motivando e incitando a aprendizaxe da lectura e da escritura. 

 
 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSITICO 

DO CENTRO. 

O alumnado de 1º é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como 

lingua inicial e como lingua habitual. 

Obsérvase que a competencia en lingua galega mellora na escrita, estando un pouco 

máis baixo o nivel que o castelán, pero na expresión oral é moito máis baixa. 

No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física 

impartirase en lingua galega. 

 
 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO 

CENTRO. 

Partindo dos obxectivos fundamentais do plan de convivencia do centro, 

pretendemos: 

 Conseguir a integración de todo o alumnado. 

 Mellorar as relaciones entre tódolos membros da comunidade educativa. 
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 Previr os conflitos. 

 Fomentar a educación en valores. 

Respectaremos as normas de convivencia establecidas que corresponden ao 

segundo nivel de primaria, segundo o plan de convivencia: 

1. Coñecer e usar as normas de cortesía: saúda sempre, pide as cousas por 

favor e dá as grazas, cede o paso a compañeiros/as e adultos, ... 

2. Asistir a clase con puntualidade e regularidade 

3. Participar nas actividades de clase activamente, cada un na medida das súas 

posibilidades. 

4. Tratar con respecto e cordialidade a todas as persoas da comunidade 

educativa: Profesores, compañeiros. 

5. Utilizar correctamente todas as instalacións do centro e o material do centro. 

6. Respectar o clima de traballo sobre todo en cambios de clase e 

desprazamentos. 

7. Deberase falarse en voz baixa e se correr polos corredores para non 

molestar. 

8. Evitar palabras e xestos que poden ofender a outras persoas. 

9. Cando toque o timbre para saír non se pode quedar na clase se non está o 

mestre/a. 

 
 

Especificamente traballaremos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as 

do nivel e na comunidade educativa en xeral as competencias que nos axuden a vivir 

mellor en comunidade. O noso labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

O COIDADO DA PERSOA 

 
 Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura 

dun saudable equilibrio emocional. 

 Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no 

benestar persoal que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os 

nosos compañeiros/as. 
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 Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica de conflitos. 

 Escoitar os compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que 

medien nas discusións sen chegar á desconsideración ou violencia. 

 Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade 

entendendo esta como un valor. 

 Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar 

emocional dos alumnos/as que amosen dificultades. 

O COIDADO DO ENTORNO 

 
 Procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, 

limpeza e convivencia e colaborando co equipo de educación medioambiental 

do centro nas súas iniciativas como a limpeza e coidado dos patios e da 

charca. 

 Coidar as nosas aulas e corredores: orde do material escolar e limpeza. 

 Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais e o resto das instalacións 

do centro. 

O COIDADO DAS RELACIÓNS 

 
- Coas familias: 

 
 Establecendo lazos de colaboración e axuda mutua. 

 
- Cos compañeiros e o persoal do centro. 

 

 
17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

Participaremos no programa complementario de Educación Física que organiza o Servizo 

de Deportes do Concello.  Consiste en actividades que posúen unhas condicións tanto espaciais 

como materiais distintas as habituais da nosa área e que resultan importantes para  o 

enriquecemento psicomotor  do alumnado.



 

18. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
Preparación da 
clase e dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

  

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, 
tratamento dos contidos etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 

  

 

 
Regulación da 
práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as 
aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están acordados entre os 
profesores. 

  

 
 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá 
aos alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e aos contidos. 

  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables da aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 
tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer: 

• Aos alumnos. 

• Ás familias. 

  

 
 
 

Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as 
dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e 
ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e os recursos ofrecidos foron 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo 
equipo docente atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 

  



 

19. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO 

ANTERIOR. 

Hai unidades didácticas que non se poden desenvolver satisfactoriamente polas 

condicións do espazo: son espacios amplos, compartidos co outro especialista e nos 

meses de inverno, especialmente fríos. Sería axeitado poder dispoñer dun espazo 

alternativo para desenvolver ditas actividades, cuberto e de temperatura non tan 

baixa, coma un ximnasio. 

A pista polideportiva exterior, o patio, tampouco é recomendable para as sesións da 

área, pois o seu chan, rugoso e algo agreste, fai que calquera alumno ou alumna que 

caia sufra feridas nel. 

Ao longo do curso, están previstas obras de mellora do patio exterior, polo que 

esperamos que podamos facer uso destes espazos no terceiro trimestre. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta área ten como obxectivo principal a competencia motriz dos alumnos e das alumnas, 

entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e sentimentos 

que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu medio e cos 

demais. 

A Educación Física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante 

recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter mo 

tivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e bailes 

propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio 

artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.. 

Organizaranse as aprendizaxes dos alumnos e as alumnas tendo en conta o seu nivel 

madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos que afectan de 

maneira transversal a todos os bloques como son as capacidades físicas e coordinativas, 

os valores sociais e individuais e a educación para a saúde. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques: 

Bloque 1. Contidos comúns. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas. 

Bloque 5. Actividade física e saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

Esta é unha forma de organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata aspectos como: 

os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación coa contorna,a 

educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das regras 

establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as 

actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación. 



 

2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

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

lles permitan: 

 

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

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

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

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

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

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

 

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

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

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

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 

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

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

 



 

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

pro - blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

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

da súa vida cotiá. 

 

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

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

con Galicia. 

 

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

co- municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

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

com- portamento que favorezan o seu coidado. 

 

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

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

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

dos accidentes de tráfico. 



 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, f ísicas e 

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 

relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica un 

conxunto de valores e actitudes. 

Para os efectos desta orde, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 

 

 

1ª. Comunicación lingüística (CCL): 

A Educación Física desenvolve esta competencia especialmente a través da 

variedade de intercambios comunicativos e ao vocabulario específico que se manexa. 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): 

Contribúen ao desenvolvemento desta capacidade as seguintes actividades: apreciación 

de distancias, traxectorias ou velocidades nos lanzamentos e recepcións desenvolvendo 

tamén a percepción espacial; a ocupación do espazo de acción, que inflúe na adquisición 

das habilidades perceptivas; a formación de figuras xeométricas co corpo ou con materiais 

diversos. 

3ª. Competencia dixital (CD): Mediante o fomento da valoración crítica das mensaxes e 

estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de información e comunicación. 

4ª. Aprender a aprender (CAA): A través do coñecemento de si mesmo e das propias 

posibilidades e carencias como punto de partida da aprendizaxe motora; por medio das 

actividades cooperativas, buscando a colaboración de todo o grupo-clase e desenvolvendo 

estratexias de autocontrol e control da actividade por parte de cada neno ou nena. 



 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC):  A EF axuda a convivir, fundamentalmente no 

que se refire á elaboración e aceptación de regras para o funcionamento colectivo, dende 

o respecto á autonomía persoal, á participación e á valoración da diversidade. 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): A EF axuda á toma de 

decisións de forma progresivamente autónoma en situacións nas que se debe manifestar 

auto-superación, perseverancia e actitude positiva. 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC): Contribúese a través do fomento da 

exploración e utilización das posibilidades e recursos do corpo e do movemento.



 

4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade 

corporal e a das demais persoas. 

 B1.2. Aceptación e respecto cara ás normas, regras, 

estratexias e persoas que participan no xogo. 

Elaboración e cumprimento dun código de xogo 

limpo. 

 B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da actividade física. 

 B1.1. Opinar, tanto desde a 

perspectiva de participante 

como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles 

situacións conflitivas xurdidas, 

participando en debates, e 

aceptando as opinións dos e 

das demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate 

de forma guiada sobre distintos aspectos 

da moda e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros 

e compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na práctica 

deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.5. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 i  B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 

de aprendizaxe para obter información, relacionada 

coa área. 

 B1.2. Buscar e presentar 

información e compartila, 

utilizando fontes de 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías 

para localizar a información que se lle 

solicita. 

 CD 

 CAA 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

 B1.5. Integración das tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de aprendizaxe. 

información determinadas e 

facendo uso das tecnoloxías 

da información e a 

comunicación como recurso 

de apoio á área. 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas 

expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa en actividades motrices 

diversas, recoñecendo e aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

 B1.8. O coidado do corpo e a consolidación de 

hábitos de hixiene corporal. 

 B1.9. Coñecemento da normativa básica de 

circulación en rúas e estradas. 

 B1.10. Identificación e respecto, ao realizar saídas 

fóra do colexio, dos sinais básicos de tráfico que 

afectan aos peóns ou peoas e ás persoas ciclistas. 

 B1.3. 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. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando unha 

mellora da competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas 

clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

 CSC 

 CAA 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as 

normas de educación viaria en contornos 

habituais e non habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e aceptación da propia realidade 

corporal e a dos e das demais mostrando una 

actitude crítica cara ao modelo estético-corporal 

socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo e nas 

demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 B2.1. Aceptar e respectar a 

propia realidade corporal e a 

das demais persoas. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas 

habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 k 

 B2.4. Descubrimento dos elementos orgánico-

funcionais relacionados co movemento: circulación, 

respiración, locomoción (principais músculos e 

articulacións). 

 B2.5. Control do ritmo respiratorio en diferentes 

actividades. Toma de conciencia e inicio do control 

dos diferentes tipos de respiración. 

 B2.6 Equilibrio estático e dinámico sobre superficies 

estables e inestables e alturas variables. 

 B2.7. Organización espacial (organización dos 

elementos no espazo, apreciación de distancias, 

traxectorias, orientación, lonxitude). Organización 

temporal (duración, sucesión, ritmo). Organización 

espazo-temporal velocidade, previsión do 

 B2.2. 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. 

 EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de 

respiración. 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre 

distintas bases de sustentación a alturas 

variables. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Coñece os músculos e 

articulacións principais que participan en 

movementos segmentarios básicos e no 

control postural. 

 CMCC

T 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de 

diferentes obxectos, persoas e espazos en 

 CAA 

 CSC 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

movemento). movemento, con e sen manipulación de 

distintos móbiles. 

 CSIEE 

 EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas 

repostas motrices ante combinacións de 

estímulos visuais, auditivos e táctiles no 

tempo e no espazo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades do movemento. Axuste 

e consolidación dos elementos fundamentais na 

execución das habilidades motrices básicas. 

 B3.2. Utilización eficaz e económica das habilidades 

motrices básicas en medios e situacións estables e 

coñecidas. 

 B3.3. Inicio na adaptación das habilidades básicas a 

situacións non habituais e contornos descoñecidos 

ou con incerteza, incidindo nos mecanismos de 

decisión. 

 B3.4. Mellora das capacidades físicas básicas de 

forma global e orientada á execución das habilidades 

motrices. 

 B3.5. Disposición favorable a participar en 

actividades físicas diversas aceptando a existencia 

de diferenzas no nivel de habilidade. 

 B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e combinando 

as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás 

condicións establecidas de 

forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en 

diferentes tipos de contornos e en 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, intentando non perder o 

equilibrio nin a continuidade, axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-

temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. 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. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. 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 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

os xestos e utilizando os segmentos 

dominantes. 

 EFB3.1.4. 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. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e 

xogos propostos no medio natural ou en 

contornos non habituais con certo nivel de 

incertezas. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

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

expresión e comunicación. 

 B4.2. Coñecemento e práctica de diversas 

manifestacións expresivas adaptadas ao ámbito 

escolar: mimo, dramatización, baile, expresión 

corporal. 

 B4.3. Adecuación do movemento a estruturas 

espazo-temporais e execución de bailes e 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética 

e creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, ideas e sentimentos, utilizando 

os recursos expresivos do corpo, 

individualmente, en parellas ou en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente,en parellas ou grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

coreografías simples utilizando como base o folclore 

galego e outros bailes do mundo. 

 B4.4. Expresión de emocións e sentimentos a través 

do corpo, o xesto e o movemento. 

 EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e 

danzas sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas, seguindo unha 

coreografía básica. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións 

artísticas en interacción cos compañeiros 

e compañeiras. 

 CCEC 

 CSC 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.5. Desenvolvemento das habilidades motrices 

básicas, participando en actividades artístico-

expresivas. 

 B4.6. Recoñecer e valorar a posibilidade de cambiar 

as montaxes ou coreografías de actividades artístico-

expresivas (espazos, materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades do grupo. 

 B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación 

física e os introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades artístico-

expresivas. 

 EFB4.2.1. Distingue as capacidades 

físicas básicas implicadas nas actividades 

artístico-expresivas. 

 CMCC

T 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Coñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices 

implicadas nas actividades artístico-

expresivas. 

 CMCC

T 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Consolidación de hábitos de hixiene corporal e 

adquisición de hábitos posturais e alimentarios 

saudables relacionados coa actividade física. 

 B5.2. Recoñecemento dos beneficios da actividade 

física na saúde integral da persoa. 

 B5.3. Práctica segura da actividade física, 

recoñecendo a importancia do quecemento, a 

 B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo ou mesma. 

 EFB5.1.1. Participa activamente nas 

actividades propostas para mellorar as 

capacidades físicas relacionándoas coa 

saúde. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos 

de alimentación coa actividade física 

(horarios de comidas, calidade/cantidade 

 CSC 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

dosificación do esforzo, a volta á calma e a 

relaxación. 

dos alimentos inxeridos etc.).  CMCC

T 

 EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos 

do exercicio físico para a saúde. 

 CSC 

 CAA 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 

axeitados recoñecendo a súa importancia 

para saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCC

T 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de 

forma autónoma. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde, 

en función do desenvolvemento psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando 

e dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e 

a súa relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida 

das capacidades físicas orientadas á 

saúde. 

 CAA 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca 

en repouso e realizando actividade física, 

nel mesmo ou nun compañeiro ou 

compañeira. 

 CAA 

 CMCC

T 

 CSC 

 EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a 

intensidade do seu esforzo ás demandas 

da estrutura da clase de Educación física. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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 k  B5.5. Adopción das medidas básicas de seguridade 

na execución das actividades físicas e no uso de 

materiais e espazos. 

 B5.6 Actitude favorable cara á actividade física con 

relación á saúde, manifestando comportamentos 

responsables, respectuosos e seguros cara a un 

mesmo e as demais persoas. 

 B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

 EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na 

práctica da actividade física, sendo capaz 

de realizar o quecemento con certa 

autonomía. 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento e aplicación das estratexias 

básicas de xogo relacionadas coa cooperación, a 

oposición e a cooperación-oposición. 

 B6.2. Respecto cara ás persoas que participan no 

xogo e rexeitamento cara aos comportamentos 

antisociais. 

 B6.3. Comprensión, aceptación e cumprimento das 

normas de xogo. 

 B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e 

de actividades físicas, con ou 

sen oposición, aplicando 

principios e regras para 

resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións 

implícitas en xogos e 

actividades 

 EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos 

adecuados para resolver situacións 

básicas de táctica individual e colectiva en 

situacións motrices habituais. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices 

básicas en distintos xogos e actividades 

físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.4. O xogo e o deporte como elementos da 

realidade social. 

Coñecemento e práctica de xogos tradicionais de 

Galicia. 

 B6.5. Achegamento ao xogo doutras comunidades e 

países dos seus compañeiros e compañeiras da 

clase. 

 B6.2. Coñecer, a diversidade 

de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas,en especial as de 

Galicia. 

 EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características básicas entre xogos 

populares, deportes colectivos, deportes 

individuais e actividades na natureza. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a 

importancia dos xogos e os deportes 

 CCEC 

 CAA 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

tradicionais de Galicia.  CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 

deportes tradicionais de Galicia seguindo 

as regras básicas. 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 k 

 B6.6. Aplicación das habilidades básicas en 

situacións de xogo. 

 B6.7. Participación en xogos de diferente tipoloxía e 

iniciación á práctica de actividades deportivas a 

través de xogos predeportivos e o deporte adaptado. 

 B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación 

física e os introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades físico-deportivas. 

 EFB6.3.1. Distingue as capacidades 

físicas básicas implicadas nos xogos e 

nas actividades deportivas. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

 CAA 

 CSC 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.8 Iniciación á orientación deportiva mediante 

propostas lúdicas (ximnasio, patio, parque). 

 B6.9 Práctica e gozo de actividades motrices lúdicas 

relacionadas coa natureza (xogos de campo, de 

exploración, de aventura, marcha, escalada...). 

 B6.10 Coñecemento e coidado da contorno natural. 

 B6.4 Manifestar respecto cara 

ao contorno e o medio natural 

nos xogos e actividades ao 

aire libre, identificando e 

realizando accións concretas 

dirixidas á súa preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 

eliminación dos residuos que se xeran as 

actividades no medio natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do lugar. 

 CSC 

 CAA 



 

5. ENSINANZAS TRASVERSAIS 

 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado 

persoal beneficiosos para a saúde física e mental da persoa e que melloran a súa 

calidade de vida. 

     Valorar  a importancia de coñecer nocións básicas de primeiros auxilios. 

 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 

 Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen participación, 

baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos alumnos 

e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por idade, raza, 

sexo, relixión ou niveles de habilidade. 

 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 

  Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os 

estereotipos sexistas. 

 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 

 Axudaranos á convivencia cos demais e ao respeto polos valores máis 

importantes da nosa sociedade. Traballaranse constantemente. 

 

EDUCACIÓN PARA O LECER 

 Ensinarase a gozar do tempo libre por medio de actividade física, en contacto 

coa natureza a través de xogos tradicionais. 

 

 

 



 

EDUCACIÓN MORAL 

 Desenvolver  a  autonomía  persoal  e  tamén  as  posibilidades  de  tomar  

iniciativas  e  establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de 

grupo. 

 Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o 

rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas.



 

 

6. TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTARDAR DE 

APRENDIZAXE. 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
 

CURSO Programación E.F. 4º 
 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS 
PARA A 

CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos 
de avaliación 

(%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.1 - 
Investiga, 
reflexiona e 
debate de forma 
guiada sobre 
distintos 
aspectos da 
moda e a imaxe 
corporal dos 
modelos 
publicitarios. 

   X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA CD 



 

 

 

Peso: 1.67% 

 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.2 - 
Explica aos 
seus 
compañeiros e 
compañeiras as 
características 
dun xogo 
practicado na 
clase. 

 

Peso: 3% 

 

Explica un xogo de maneira 
coherente e fluida.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CCL CAA CSC 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.3 - 
Mostra boa 
disposición para 
solucionar os 
conflitos de 
xeito razoable. 

 

Peso: 4% 

 

Busca solucionar os conflitos 
de xeito amistoso.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.4 - 
Recoñece as 
condutas 
inapropiadas 
que se 
producen na 

Recoñece condutas 
inapropiadas e intenta evitalas.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

CSC CAA CSIEE 



 

 

práctica 
deportiva. 

 

Peso: 3% 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.5 - 
Demostra un 
nivel de 
autoconfianza 
axeitada ás 
súas 
capacidades. 

 

Peso: 3% 

 

Mostrase confiado e arriesgase 
en determinadas situacions 
motrices. 

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 

EF-B1.2 

4º-EFB1.2.1 - 
Utiliza as novas 
tecnoloxías para 
localizar a 
información que 
se lle solicita. 

 

Peso: 1.67% 

 

Busca informacioón concreta 
dalgún xogo ou actividade.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CD CAA CCL 

EF-B1.2 

4º-EFB1.2.2 - 
Presenta os 
seus traballos 
atendendo as 
pautas 
proporcionadas, 

  X X 

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

CCL CD CAA 



 

 

con orde, 
estrutura e 
limpeza. 

 

Peso: 1.67% 

 

INSTRUMENTOS
: Producións 
motrices. 

EF-B1.2 

4º-EFB1.2.3 - 
Expón as súas 
ideas 
expresándose 
de forma 
correcta en 
diferentes 
situacións e 
respecta as 
opinións dos e 
das demais. 

 

Peso: 2% 

 

Conta as cousas de maneira 
correcta respectando as 
diferentes opinións.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CCL CSC 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.1 - 
Participa 
activamente nas 
actividades 
propostas 
buscando unha 
mellora da 
competencia 
motriz.. 

 

Peso: 2% 

Participa nas clases e 
esforzase por mellorar. 

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA 



 

 

 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.2 - 
Demostra certa 
autonomía 
resolvendo 
problemas 
motores. 

 

Peso: 2% 

 

Intenta resolver problemas 
motores por si mesmo.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSIEE CAA 
CCEC 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.3 - 
Incorpora nas 
súas rutinas o 
coidado e 
hixiene do 
corpo. 

 

Peso: 3% 

 

Trae o material de aseo e o 
utiliza ao finalizar as sesións.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Lista de 
control/cotexo. 

CSIEE CAA 
CCEC 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.4 - 
Participa na 
recollida e 
organización de 
material 
utilizado nas 
clases. 

 

Peso: 3% 

 

Participa na recollida de 
material.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC 



 

 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.5 - 
Acepta formar 
parte do grupo 
que lle 
corresponda e o 
resultado das 
competicións 
con 
deportividade. 

 

Peso: 3% 

 

Aceptar formar parte de 
calquera grupo e acepta o 
resultado con deportividad e.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.6 - 
Recoñece e 
respecta as 
normas de 
educación viaria 
en contornos 
habituais e non 
habituais. 

 

Peso: 1.67% 

 

Nombra algunhas normas de 
educacio?n viaria ma?is 
importantes.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

4º-EFB2.1.1 - 
Respecta a 
diversidade de 
realidades 
corporais e de 
niveis de 
competencia 

Respecta a diversidad de 
realidades corporais e níveis de 
competencia motriz. 

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA 



 

 

motriz entre os 
nenos e nenas 
da clase. 

 

Peso: 4% 

 

EF-B2.1 

4º-EFB2.1.2 - 
Toma de 
conciencia das 
esixencias e 
valoración do 
esforzo que 
comportan as 
aprendizaxes de 
novas 
habilidades. 

 

Peso: 2% 

 

Toma conciencia do esforzo 
que supón o aprendizaje de 
novas habilidades. 

 X  

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA CSIEE 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.1 - 
Recoñece os 
dous tipos de 
respiración. 

 

Peso: 1.67% 

 

  X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.2 - 
Mantense en 
equilibrio sobre 
distintas bases 

Mantén o equilibrio estático y 
dinámico en diferentes 
situacions. 

X   

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

CSC CAA 



 

 

de sustentación 
a alturas 
variables. 

 

Peso: 1.67% 

 

INSTRUMENTOS
: Rexistro 
anecdótico 
(anecdotario). 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.3 - 
Coñece os 
músculos e 
articulacións 
principais que 
participan en 
movementos 
segmentarios 
básicos e no 
control postural. 

 

Peso: 1.67% 

 

Con?ece os musculos mais 
importantes e articulacio?ns 
que realizan certos 
movementos.  

X X  

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CMCT CAA CSC 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.4 - 
Colócase á 
esquerda-
dereita de 
diferentes 
obxectos, 
persoas e 
espazos en 
movemento, 
con e sen 
manipulación de 
distintos 
móbiles 

Recon?ece a esquerda e a 
dereita nel mesmo e nun 
compañero.  

X X  

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSC CSIEE 



 

 

 

Peso: 1.67% 

 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.5 - 
Mellora a súa 
eficacia nas 
repostas 
motrices ante 
combinacións 
de estímulos 
visuais, 
auditivos e 
táctiles no 
tempo e no 
espazo. 

 

Peso: 1.67% 

 

Mellora na sua reacción ante 
determinados estimulos 
respondendo de xeito 
adecuado.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSC CSIEE 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.1 - 
Realiza 
desprazamento
s en diferentes 
tipos de 
contornos e en 
actividades 
físico-deportivas 
e artístico-
expresivas, 
intentando non 
perder o 
equilibrio nin a 

Despra?zase de diferentes 
formas sen perder o equilibrio e 
intentando responder de xeito 
adecuado.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEC CAA 



 

 

continuidade, 
axustando a súa 
realización aos 
parámetros 
espazo-
temporais. 

 

Peso: 1.67% 

 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.2 - 
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. 

 

Peso: 1.67% 

 

Salta de diferentes formas sen 
perder o equilibrio e intentando 
responder de xeito adecuado.  

 X  

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 



 

 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.3 - 
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. 

 

Peso: 1.67% 

 

Pasa e recibe un obxecto sen 
perder o equilibrio e intentando 
responder de xeito adecuado.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.4 - 
Realiza as 
habilidades 
motrices de xiro 
en diferentes 
tipos de 
contornos sen 
perder o 
equilibrio e a 
continuidade, 
tendo en conta 
dous eixes 

Xira de diferentes maneras sen 
perder o equilibrio e intentando 
responder de xeito adecuado.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 



 

 

corporais e os 
dous sentidos, e 
axustando a súa 
realización aos 
parámetros 
espazo-
temporais. 

 

Peso: 1.67% 

 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.5 - 
Mantén o 
equilibrio en 
diferentes 
posicións e 
superficies 

 

Peso: 1.67% 

 

Manten o equiibrio esta?tico y 
dina?mico en diferentes 
situacions 

X   

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.6 - 
Realiza 
actividades 
físicas e xogos 
propostos no 
medio natural 
ou en contornos 
non habituais 
con certo nivel 
de incertezas. 

 

Peso: 1.67% 

Realiza actividades no medio 
natural e en entornos con cierto 
nivel de dificultade.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 



 

 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.1 - 
Representa 
personaxes, 
situacións, 
ideas e 
sentimentos, 
utilizando os 
recursos 
expresivos do 
corpo, 
individualmente, 
en parellas ou 
en grupos. 

 

Peso: 1.67% 

 

Representa un papel nunha 
pequena obra de teatro 
expresandose a trave?s do 
corpo.  

X   

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Xogos de 
simulación e 
dramáticos. 

CCEC CSC CAA 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.2 - 
Realiza 
movementos a 
partir de 
estímulos 
rítmicos ou 
musicais, 
individualmente,
en parellas ou 
grupos. 

 

Peso: 1.67% 

 

Reproduce pequenas 
coreografias.  

X  X 

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Producións 
motrices. 

CCEC CSC CAA 



 

 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.3 - 
Coñece e 
practica bailes e 
danzas sinxelas 
representativas 
da cultura 
galega e 
doutras 
culturas, 
seguindo unha 
coreografía 
básica. 

 

Peso: 1.67% 

 

Con?ece e reproduce algu?n 
baile da cultura galega.  

X  X 

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Producións 
motrices. 

CCEC CAA CSC 
CSIEE 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.4 - 
Leva a cabo 
manifestacións 
artísticas en 
interacción cos 
compañeiros e 
compañeiras. 

 

Peso: 1.67% 

 

Fai pequenas representacions. X   

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Xogos de 
simulación e 
dramáticos. 

CCEC CSC 

EF-B4.2 

4º-EFB4.2.1 - 
Distingue as 
capacidades 
físicas básicas 
implicadas nas 
actividades 

Relaciona as capacidades 
basicas con as actividades 
arti?sticas.  

X X  

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CMCT CSC CAA 



 

 

artístico-
expresivas. 

 

Peso: 1.67% 

 

EF-B4.2 

4º-EFB4.2.2 - 
Coñece a 
importancia do 
desenvolvement
o das 
capacidades 
físicas para a 
mellora das 
habilidades 
motrices 
implicadas nas 
actividades 
artístico-
expresivas. 

 

Peso: 1.67% 

 

Relaciona as capacidades 
físicas más actividades 
artístico-expresivas. 

X   

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CMCT CSC CAA 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.1 - 
Participa 
activamente nas 
actividades 
propostas para 
mellorar as 
capacidades 
físicas 

Participa nas actividades e 
relacionaas coa mellora das 
capacidades físicas. 

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSIEE CAA 



 

 

relacionándoas 
coa saúde. 

 

Peso: 2% 

 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.2 - 
Relaciona os 
principais 
hábitos de 
alimentación 
coa actividade 
física (horarios 
de comidas, 
calidade/cantida
de dos 
alimentos 
inxeridos etc.). 

 

Peso: 2% 

 

Recoñece os hábitos de 
alimentación e relacionaos coa 
actividade física. 

X X  

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA CMCT 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.3 - 
Coñece os 
efectos 
beneficiosos do 
exercicio físico 
para a saúde. 

 

Peso: 1.67% 

 

Con?ece os beneficios da 
actividade fisica.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 



 

 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.4 - 
Adopta hábitos 
posturais 
axeitados 
recoñecendo a 
súa importancia 
para saúde. 

 

Peso: 1.67% 

 

   X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 
CMCT 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.5 - 
Realiza os 
quecementos 
de forma 
autónoma. 

 

Peso: 1.67% 

 

Quenta de maneira 
autono?noma.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 

EF-B5.2 

4º-EFB5.2.1 - 
Mellora o seu 
nivel de partida 
das 
capacidades 
físicas 
orientadas á 
saúde. 

 

Peso: 1.67% 

 

Mellora nas capacidades fisicas 
orentadas a? sau?de respecto 
a principio de curso.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Rexistro 
anecdótico 
(anecdotario). 

CAA CSC 



 

 

EF-B5.2 

4º-EFB5.2.2 - 
Identifica a 
frecuencia 
cardíaca en 
repouso e 
realizando 
actividade 
física, nel 
mesmo ou nun 
compañeiro ou 
compañeira. 

 

Peso: 1.67% 

 

Sabe tomar o seu pulso e o 
dun compañero.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CMCT CSC 

EF-B5.2 

4º-EFB5.2.3 - 
Percibe e 
comeza a 
adaptar a 
intensidade do 
seu esforzo ás 
demandas da 
estrutura da 
clase de 
Educación 
física. 

 

Peso: 1.67% 

 

Adapta o se esforzó as 
demandas da clase. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSIEE CSC 

EF-B5.3 

4º-EFB5.3.1 - 
Ten en conta a 
seguridade na 
práctica da 

Quenta de xeito adecuado 
segundo a actividade a 
realizar.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

CAA CSC 



 

 

actividade 
física, sendo 
capaz de 
realizar o 
quecemento 
con certa 
autonomía. 

 

Peso: 2% 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

4º-EFB6.1.1 - 
Consolida o uso 
dos recursos 
adecuados para 
resolver 
situacións 
básicas de 
táctica individual 
e colectiva en 
situacións 
motrices 
habituais. 

 

Peso: 1.67% 

 

Ten recursos para resolver 
situacions motrices individuais 
e colectivas. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CSIEE CAA 

EF-B6.1 

4º-EFB6.1.2 - 
Utiliza as 
habilidades 
motrices 
básicas en 
distintos xogos 

Utiliza as habilidades motrices 
ba?sicas nos xogos.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

CSC CSIEE CAA 



 

 

e actividades 
físicas. 

 

Peso: 1.67% 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

EF-B6.2 

4º-EFB6.2.1 - 
Recoñece as 
diferenzas, 
características 
básicas entre 
xogos 
populares, 
deportes 
colectivos, 
deportes 
individuais e 
actividades na 
natureza. 

 

Peso: 1.67% 

 

   X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CCEE CAA CSC 

EF-B6.2 

4º-EFB6.2.2 - 
Recoñece a 
orixe e a 
importancia dos 
xogos e os 
deportes 
tradicionais de 
Galicia. 

 

Peso: 1.67% 

Reconece os xogos e deportes 
tradicionais de Galicia e a sua 
origen. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CCEE CAA CSC 



 

 

 

EF-B6.2 

4º-EFB6.2.3 - 
Realiza distintos 
xogos e 
deportes 
tradicionais de 
Galicia 
seguindo as 
regras básicas 

 

Peso: 1.67% 

 

Realiza xogos tradicionais 
respectando as regras.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSC 

EF-B6.3 

4º-EFB6.3.1 - 
Distingue as 
capacidades 
físicas básicas 
implicadas nos 
xogos e nas 
actividades 
deportivas. 

 

Peso: 1.67% 

 

Recoñece as capacidades 
físicas relacionadas coas 
actividades. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 

EF-B6.3 

4º-EFB6.3.2 - 
Distingue en 
xogos e 
deportes 
individuais e 
colectivos 
estratexias de 

Diferencia entre cooperacion e 
oposicio?n.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 



 

 

cooperación e 
de oposición. 

 

Peso: 1.67% 

 

EF-B6.4 

4º-EFB6.4.1 - 
Faise 
responsable da 
eliminación dos 
residuos que se 
xeran as 
actividades no 
medio natural. 

 

Peso: 1.67% 

 

  X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 

EF-B6.4 

4º-EFB6.4.2 - 
Utiliza os 
espazos 
naturais 
respectando a 
flora e a fauna 
do lugar. 

 

Peso: 1.67% 

 

Respecta o espazos naturais e 
os coida.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA 



 

 

7. AVALIACIÓN INICIAL. 

Nos primeiros días de clase realizaranse diversos exercicios e actividades física para 

comprobar o nivel físico do alumnado (carreira, salto, lanzamentos, xiros...) 

 

8. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Os procedementos empregados servirán para obter información cualitativa (subxectiva) do 

progreso do alumno nesta área e nas competencias clave 

A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando o seu 

propio progreso..Para cualificar, atendendo aos criterios establecidos, empregaranse os 

seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 ESCALAS DE VALORACIÓN: Cada unha delas posúe unha numeración de 1 ao 10, en 

función do grao de consecución do ítem formulado, relacionados cos contidos a traballar..Estas 

escalas serán específicas para cada unidade didáctica por valorar os contidos traballados nas 

sesións realizadas. 

 ESCALA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL: Esta escala incluirase en todas as sesións e 

teranse en conta as seguintes observacións, por considerar que deben cumprirse durante todo 

o curso: 

     Respecta as normas da clase. 

     Respecta as regras dos xogos e actividades. 

     Respecta aos compañeiros e compañeiras. 

     Presta atención as explicacións do profesor. 

     Esfórzase na realización das actividades e xogos. 

 

Os ítems valoraranse do 1 ao  10. Por debaixo do 5 non se considerarán  superados os 

obxectivos. 



 

 

 

      REXISTRO ANECDÓTICO PERSOAL:  O docente utilizará como instrumento de avaliación, 

ademais,  un rexistro anecdótico persoal, no que se rexistrarán as incidencias observadas, os 

aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc, que creamos significativos á hora 

de avaliar. 

Os resultados da avaliación expresaranse numericamente do 1 ao 10 e por debaixo do 5 non se 

superan os obxectivos. 

 

Respecto aos momentos da avaliación: 

AVALIACIÓN INICIAL 

     Ao inicio de cada unidade didáctica. 

     Coñecer o nivel dos alumnos respecto aos contidos que se van desenvolver. 

     Rexistros por medio dunha escala de valoración. 

 

AVALIACIÓN CONTINUA/FORMATIVA 

     Ao longo da unidade didáctica. 

     Saber cómo marcha e que aspectos se poden ir cambiando. 

     É formativa porque os resultados serven para realizar os axustes e correccións necesarias. 

     A través fundamentalmente de técnicas de observación. 

 

AVALIACIÓN SUMATIVA/FINAL 

     Ao final da unidade didáctica. 

     Comprobar o grao de aprendizaxe dos contidos por parte do alumnado. 

    Rexistro por medio dunha escala de valoración. 



 

 

 

 

 

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos pais 

das cualificacións obtidas. A asignatura dividirase en temas ou unidades didácticas que se 

repartirán nesas tres avaliacións. 

Os resultados da avaliación expresaranse numericamente do 1 ao 10 ,e por debaixo do 5 non 

se superan os obxectivos. 

A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando o seu 

propio progreso. A avaliación final (ordinaria) pode non coincidir ca 3ª avaliación, ao ter en conta 

tamén, o resultado das outras dúas avaliacións. 

PARA CUALIFICAR VALORARASE: 

1.   Mediante unha escala de observación individual: 

     Participación nas actividades propostas. 

     O respeto das normas da clase. 

     O respeto das regras dos xogos e actividades. 

     O respeto aos compañeiros e compañeiras. 

     Atención e interese nas explicacións e por aprender . 

     Si se esforza na realización das actividades e xogos. 

     Coidado do material. 

     Hixiene e aso personal. 

     Vestimenta adecuada para a práctica deportiva. 

Os resultados obtidos representarán o 50% da cualificación nesta materia. 



 

 

2.   Mediante unha escala de valoración dos contidos específicos das unidades didácticas 

(indicadores de logro) 

     O grao de realización das actividades. 

Os resultados obtidos representarán o 50% da calificación. 

Os ítems valoraranse do 1 ao 10, e por debaixo do 5 non se superan os obxectivos. 

10.  METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía fai referencia a cómo ensinar. Son os procedementos que pon en práctica o 

docente para transmitir a información ou crear situacións de aprendizaxe. Antes de escoller unha 

ou outra metodoloxía, hai que ter en conta varios aspectos que inflúen sobre ela, escollendo 

deste xeito a estratexia de ensino/aprendizaxe máis adecuada para cada situación. Algúns 

destes aspectos son: o contexto no que se encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o que 

vamos a impartir a nosa labor docente, obxectivos que queremos conseguir, contidos a tratar, 

material do que dispoñemos, instalacións, número de alumnos e alumnas,etc. 

 

Dende unha perspectiva democrática, aberta e flexible da ensinanza, non se pode falar dun 

método ideal senón que éste débese escoller en función do contexto sobre o que se actúa. A 

pesar de todo, existen unha serie de pautas metodolóxicas que deben impregnar en todo 

momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a necesidade de partir do nivel de 

desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a nosa  programación,  a importancia  da 

interdisciplinariedade,  da intradisciplinariedade,  da  educación  en valores  á  hora  de  abordar  

contidos,  etc.Todo  isto  baixo  un  enfoque  globalizador  e  buscando  unha aprendizaxe 

significativa. 

 

Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión (como mínimo na animación 

e na volta á calma), se ben se recorrerá igualmente a diversos estilos de ensino 

 



 

 

Respecto ao xogo, poderíase definir segundo Cagigal como unha acción libre, espontánea, 

desinteresada e intransdescente, que xorde da vida habitual,efectuase nunha limitación espacial 

e temporal, conforme a unas determinadas regras, establecidas ou improvisadas, e o elemento 

informativo do cal é  a tensión.A súa utilización é recomendable en Educación Primaria, e máis 

ainda no 4º curso, debido a moitas das súas características: divertido, educativo, evasivo, 

motivante, libre, gratuito, ficticio, incerto, convencional,creativo, coeducativo, espontáneo, 

significativo, integral… 

 

Os nenos e nenas de 4º curso de Educación Primaria comezan pronto a explorar o seu mundo 

próximo e en canto teñen a autonomía funcional suficiente, ábrense camino á exploración e 

coñecemento do mundo exterior que o rodea. Por esta razón son recomendables os estilos de 

ensino que plantexen situación de ensino que obrigan aos nenos/as a buscar solución, a resolver 

problemas motrices a través da indagación e investigación. Na nosa programación utilizaremos 

ensinanzas que faciliten a participación do alumnado, que respeten a individualización da 

ensinanza,e sobre todo que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa.  Así  

empregaremos en moitos casos estilos de ensino mediante a búsqueda (descubrimento  guiado  

e  resolución  de  problemas),  aínda  que  tamén faremos  uso  nalgunha  ocasión concreta de 

estilos máis directivistas como o mando directo ou a asignación de tarefas. 

 

 MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. As súas características básicas son 

a disciplina, as disposicións xeométricas e as respostas ao unísono. O docente establece os 

obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, calidade… e observa as acción do 

alumnado. Utilizarase o mando directo sobre todo en actividades que poden ser perigosas pola 

súa natureza. Onde nos interese manter un certo control sobre o alumnado. 

     ASIGNACIÓN DE TAREFAS: O alumno/a actúa, realiza a tarefa, de acordo á súa propia 

vontade. 

Facilítanse as tarefas e non se obriga ao alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o 

alumno/a é independiente á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou tempo a 

adicar. 

 DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a descubra. O 

profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a solución. O mestre/a dará pistas, 



 

 

e pasará á seguinte cando a resposta anterior sexa correcta. Se hai varias respostas posibles, 

darase un indicio para que o alumnado se decida por unha. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias 

solución.Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao de liberdade e 

participación individual é case completo. O alumno/a motívase polo descubrimento de “novas” 

solucións. 

 

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

 

 REFORZO  POSITIVO:  É  importante  que  os  alumnos/as  estean  motivados.  Debe  

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

 PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do doado ao 

difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente. 

 INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que os 

exercicios sexan asimilados axeitadamente. 

 TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse no patrón 

doutros movementos aprendidos anteriormente. 

 INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e 

necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa. 

     INDIVIDUALIZACIÓN:  Hai  que  respectar  as  características  morfolóxicas,  fisiolóxicas  e 

funcionais. Cada un “é como é”. 

 

     PARTICIPACIÓN: Non haberá aprendizaxe se o neno/a non participa activamente. 

 

 

Ademais, o docente non debe esquecer as seguintes pautas de actuación: 



 

 

 

     Prepararase sempre a clase para evitar rutina e improvisación. 

     Daranse explicacións breves, claras e concretas. 

     Crearase un clima de atención. 

     Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios. 

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

 Durante  as  explicacións  e  demostracións,  colocarase  en  lugares  visibles  para  que  

os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade. 

 

 

11. INSTALACIÓNS,   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A información referente a contextualización do centro educativo aparece reflexada no 

Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do centro e o ámbito no que se 

encontra. 

Para a práctica de educación física o centro dispón dun pavillón polideportivo con campos 

marcados de fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón hai espaldeiras, bancos 

suecos, colchonetas quitamedos, porterías e canastas de baloncesto. Dispón dun almacén para 

gardar o material de Educación Física. 

Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo, idóneo para as 

actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso e no que tamén ten marcados o campo 

de futbol e de baloncesto asi como duas porterías e catro canastas.. 

Dispoñemos de pequeno material en bo estado, como aros, pelotas de diversos cores e 

tamaños, cordas, balóns diversos, conos , discos voadores, picas, colchonetas, raquetas,pala, 

paracaidas,  sticks de  hockei, etc.   

Neste curso   temos pensado mercar máis material para facilitar a nosa labor docente e para 

facer máis motivantes as clases. 



 

 

 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

No apartado adicado a equidade na educación da LOMCE, o termo de Necesidades Específicas 

de Apoio  Educativo  (NEAE),  para  designar  a  aqueles alumnos/as  que  requiran  unha  

atención  educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por 

dificultades de aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado 

tarde o sistema educativo, ou por condicións persoais ou historia escolar. 

En xeral, debemos coñecer as capacidades e potencialidades funcionais de movemento de cada 

alumno, pero en especial naqueles nenos/as con algún tipo de atraso, problema de saúde ou 

dificultade. Estaremos preparados para dar resposta aos posibles problemas que nos poidamos 

atopar na aula, xa sexa por algún tipo de necesidade permanente, ou alguna outra que xurda 

durante o curso. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en 

funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que 

poderán ser tanto organizativas como curriculares. 

Así, entre os obxectivos prioritarios que se deben ter en conta no traballo educativo con este 

alumnado, hai que destacar os seguintes: 

- Potenciar a súa autonomía persoal: desenvolvemento de destrezas motrices, hábitos 

hixiénicos e de autocoidado, ou de habilidades sociais, establecendo niveis de esixencia 

progresivos, congruentes e constantes. 

- Favorecer a participación activa do alumnado nas clases. 

- Proporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan unha fácil comunicación 

cos demais. 

- Fomentar a capacidade de socialización, facilitando a interacción en todos os ambientes, 

ademais do escolar, sobre todo en actividades sociais de ocio e de lecer. 

- Valorar non só os resultados senón tamén o esforzo e o proceso levados a cabo. 



 

 

- Propor ao alumnado situacións nas que poida percibir os propios éxitos como resultado 

exclusivamente da súa habilidade e competencia. 

- O traballo cooperativo e en grupo pode favorecer a todo o alumnado, reforzando as 

aprendizaxes e as relacións positivas entre eles. En definitiva, a intervención educativa desde a 

área de Educación Física debe contribuír ao seu desenvolvemento global a partir das súas 

potencialidades 

- Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do 

grupo ordinario, os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo. Se programarán 

actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que poidan 

necesitalo. 

- Procurarase a integración nesta área dos alumnos/as con escolarización en aula específica, 

por ser esta área unha das que máis favorecen a interacción social do alumnado. 

- Se fose necesario o alumno/a con necesidades educativas especiais contará cun apoio na aula 

para facer efectiva a súa participación nas actividades de grupo. 

 

 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC 

 

En canto ó uso de tecnoloxias da información e a comunicación (TIC),o ensino  debe adaptarse aos 

novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen. Neste nivel fomentaráse o uso do 

ordenador para buscar información sobre xogos e xoguetes populares de Galicia, buscar personas 

relevantes do noso contorno a nivel deportivo e/ou persoal,… 

 

 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

 



 

 

O Proxecto Lector ten como obxectivo que se realicen todas as intervencións necesarias no 

centro para potenciar a lectura, a escritura e as habilidades informativas para, deste xeito, crear 

o hábito da lectura e formar lectores competentes. Dentro das actividades propostas polo Plan 

lector de centro para acadar os obxectivos propostos, nas clases de Educación Física 

centrarémonos en : 

• Búsqueda de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións, como a 

adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal. 

•          Lectura das normas da clase de Educación Física. 

•          Lectura das instruccións dalgúns xogos ou actividades. 

•          Contos motores e dramatizacións. 

 

 

 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO 

CENTRO 

 

O alumnado de 4º é maioritariamente castelá falante. Teñen o castelán como lingua inicial e 

como lingua habitual. 

Obsérvase que a competencia en lingua galega mellora na escrita, estando un pouco máis baixo 

o nivel que o castelán, pero na expresión oral é moito máis baixa. 

No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física impartiráse en 

lingua galega. 

 

16.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

Partindo dos obxectivos fundamentais do plan de convivencia do centro, pretendemos: 

 



 

 

    Conseguir a integración de todo o alumnado. 

 

    Mellorar as relaciones entre tódolos membros da comunidade educativa. 

 

    Previr os  conflitos. 

 

    Fomentar a educación en valores. 

 

Respectaremos as normas de convivencia establecidas que corresponden ao segundo nivel 

de primaria, segundo o plan de convivencia: 

1. Coñecer e usar as normas de cortesía: saúda sempre, pide as cousas por favor e dá 

as grazas, cede o paso a compañeiros/as e adultos, ... 

2. Asistir a clase con puntualidade e regularidade 

 

3. Participar nas actividades de clase activamente, cada un na medida das súas 

posibilidades. 

4. Tratar con respecto e cordialidade a todas as persoas da comunidade educativa: 

Profesores, compañeiros. 

5. Utilizar correctamente todas as instalacións do centro e o material do centro. 

 

6. Respectar o clima de traballo sobre todo en cambios de clase e desprazamentos. 

 

7. Deberase falarse en voz baixa e se correr polos pasillos para non molestar. 

 

8. Evitar palabras e xestos que poden ofender a outras persoas. 

 

9. Aprender a compartir o material. 

 

10. Cando toque o timbre para saír non se pode quedar na clase se non está o 

mestre/a. 

 

 



 

 

Especificamente traballaremos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as do nivel  e  na  

comunidade educativa en  xeral as competencias que nos axuden a vivir mellor en 

comunidade. O noso labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

 

O coidado da persoa 

 

 Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura dun 

saudable equilibrio emocional. 

 Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no benestar 

persoal  que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos 

compañeiros/as. 

    Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica de conflitos. 

 

 Escoitar os compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que medien nas 

nas discusións sen chegar á desconsideración ou violencia. 

 Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo 

esta como un valor. 

 Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar emocional dos 

alumnos/as que amosen dificultades. 

 

 O coidado do entorno 

 

 Procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, limpeza 

e convivencia e colaborando co equipo de educación medioambiental do centro nas 

súas iniciativas como a limpeza e coidado dos patios e da charca. 

    Coidar as nosas aulas e corredores: orden do material escolar e limpeza. 

 

 Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais e o resto das instalacións do 

centro. 

 



 

 

 

 O coidado das relacións. 

 

-  Coas familias: 

 

    Establecendo reunión xerais informativas coas familias. 

 

    Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

 

    Establecendo  lazos  de  colaboración  e  axuda  mutua. 

 

-  Cos compañeiros e o persoal do centro. 

 

 

 

17.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

Participaremos no programa complementario de Educación Física que organiza o Servizo 

de Deportes do Concello.  Consiste en actividades que posúen unhas condicións tanto espaciais 

como materiais distintas as habituais da nosa área e que resultan importantes para  o 

enriquecemento psicomotor  do alumnado.



 

 

18. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

 

 
Preparación da 
clase e dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

 

Existe unha distribución temporal equilibrada.  

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

 

 

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. Considérase a 
interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos contidos 
etc.). 

 

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento 
das capacidades do alumno/a. 

 

 

 
 
Regulación da 
práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.  

Validez dos recursos utilizados na clase para as 
aprendizaxes. 

 

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.  

 
 
 
 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que deles 
se lles dá aos 
alumnos e ás familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados 
aos obxectivos e aos contidos. 

 

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 
variables da aprendizaxe. 

 

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 
actividades planificadas. 

 

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación 
déronse a coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

 

 
 
 

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades 
de aprendizaxe. 

 

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de 
aprendizaxe. 

 

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo 
docente atendendo aos informes psicopedagóxicos. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación está adaptada a situación sanitaria actual por mor da COVID- 19. 

Recolle os apartados e aspectos especificados en: 

• As instrucións do 10 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas 

que se deben adoptar no curso académico 2021/2022. 

• O protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros non universitarios 

para o curso 2021-2022. (versión 6-07-2021). 

Esta área ten como obxectivo principal a competencia motriz dos alumnos e das alumnas, 

entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e sentimentos 

que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu medio e cos 

demais. 

A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante 

recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter mo 

tivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e bailes 

propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio 

artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.. 

Organizaranse as aprendizaxes dos alumnos e as alumnas tendo en conta o seu nivel 

madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos que afectan de 

maneira transversal a todos os bloques como son as capacidades físicas e coordinativas, 

os valores sociais e individuais e a educación para a saúde. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques: 

Bloque 1. Contidos comúns. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas. 

Bloque 5. Actividade física e saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 



 

Esta é unha forma de organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata aspectos como: 

os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación coa contorna,a 

educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das regras 

establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as 

actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación. 

 

2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

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

lles permitan: 

 

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

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

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

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

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

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

 

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

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 



 

 

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

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 

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

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

 

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

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

con Galicia. 

 

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

co- municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

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

com- portamento que favorezan o seu coidado. 



 

 

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

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

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

dos accidentes de tráfico. 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, f ísicas e 

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

3.  COMPETENCIAS CLAVE 

 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 

relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica un 

conxunto de valores e actitudes. 

Para os efectos desta orde, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 

 

 

1ª. Comunicación lingüística (CCL): 

A Educación Física desenvolve esta competencia especialmente a través da 

variedade de intercambios comunicativos e ao vocabulario específico que se manexa. 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): 

Contribúen ao desenvolvemento desta capacidade as seguintes actividades: apreciación 

de distancias, traxectorias ou velocidades nos lanzamentos e recepcións desenvolvendo 

tamén a percepción espacial; a ocupación do espazo de acción, que inflúe na adquisición 



 

das habilidades perceptivas; a formación de figuras xeométricas co corpo ou con materiais 

diversos. 

3ª. Competencia dixital (CD): Mediante o fomento da valoración crítica das mensaxes e 

estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de información e comunicación. 

4ª. Aprender a aprender (CAA): A través do coñecemento de si mesmo e das propias 

posibilidades e carencias como punto de partida da aprendizaxe motora; por medio das 

actividades cooperativas, buscando a colaboración de todo o grupo-clase e desenvolvendo 

estratexias de autocontrol e control da actividade por parte de cada neno ou nena. 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC):  A EF axuda a convivir, fundamentalmente no 

que se refire á elaboración e aceptación de regras para o funcionamento colectivo, dende 

o respecto á autonomía persoal, á participación e á valoración da diversidade. 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): A EF axuda á toma de 

decisións de forma progresivamente autónoma en situacións nas que se debe manifestar 

auto-superación, perseverancia e actitude positiva. 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC): Contribúese a través do fomento da 

exploración e utilización das posibilidades e recursos do corpo e do movemento.



 

4.  OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade 

corporal e a das demais persoas 

 B1.2..Adopción de actitudes de colaboración, 

tolerancia, respecto e resolución pacífica dos 

conflitos na práctica de xogos e outras actividades 

físicas. 

 B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da actividade física. 

 B1.4. Actitudes de aceptación, respecto e valoración 

cara a un mesmo, aos compañeiros e compañeiras e 

ao medio. 

 B1.1. 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. 

 EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica 

ante as modas e a imaxe corporal dos 

modelos publicitarios. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros 

e compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase e o seu 

desenvolvemento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 EFB1.1.3. Recoñece e cualifica 

negativamente as condutas inapropiadas 

que se producen na práctica ou nos 

espectáculos deportivos. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 i  B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 

de aprendizaxe para obter información, relacionada 

coa área. 

 B1.6 Integración das tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de aprendizaxe. 

 B1.2. 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 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías 

para localizar e extraer a información que 

se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza, e utilizando 

 CCL 

 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

comunicación como recurso 

de apoio á área. 

programas de presentación.  CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 

coherente e exprésase de forma correcta 

en diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.7. Implicación activa en actividades motrices 

diversas, recoñecendo e aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de habilidade. 

 B1.8. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

 B1.9. O coidado do corpo e a consolidación de 

hábitos de hixiene corporal. 

 B1.10. Coñecemento da normativa básica de 

circulación en rúas e estradas. 

 B1.11. Identificación e respecto, ao realizar saídas 

fóra do colexio, dos sinais básicos de tráfico que 

afectan aos peóns e peoas e ás persoas ciclistas. 

 B1.3. 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. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando unha 

mellora da competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra autonomía e 

confianza en diferentes situacións, 

resolvendo problemas motores con 

espontaneidade e creatividade. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas 

clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as 

normas de educación viaria en contornos 

 CSC 

 CAA 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

habituais e non habituais. 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e aceptación da propia realidade 

corporal e a das demais persoas mostrando una 

actitude crítica cara ao modelo estético-corporal 

socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo e nas 

demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 B2.1. Valorar, aceptar e 

respectar a propia realidade 

corporal e a das demais 

persoas, mostrando unha 

actitude reflexiva e crítica. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas 

habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Adaptación da execución das habilidades 

motrices a situacións de práctica de complexidade 

crecente, con eficiencia, seguridade e creatividade. 

 B3.2. Realización combinada de desprazamentos, 

saltos, xiros, lanzamentos e recepcións. 

 B3.3. Adaptación das habilidades motrices a 

contornos de práctica non habituais que favorezan 

toma de decisións, con seguridade e autonomía: o 

medio natural. 

 B3.4. Control e dominio motor e corporal desde unha 

formulación previa á acción. 

 B3.5. Mellora das capacidades físicas básicas de 

forma xenérica e orientada á execución das 

 B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e combinando 

as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás 

condicións establecidas de 

forma eficaz. 

 EFB3.1.1. 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. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.2. 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. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

habilidades motrices, recoñecendo a influencia da 

condición física na mellora destas. 

 B3.6. Autonomía e confianza nas propias habilidades 

motrices en situacións e contornos non habituais. 

 B3.7. Valoración do esforzo e o traballo ben 

executado desde o punto de vista motor como base 

para a propia superación. 

 B3.8. Disposición favorable a participar en 

actividades físicas diversas aceptando as propias 

posibilidades e limitacións, así como a existencia de 

diferenzas no nivel de habilidade. 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, aplicando correctamente os 

xestos e utilizando os segmentos 

dominantes e non dominantes. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices 

de xiro a diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, tendo en conta os tres eixes 

corporais e os dous sentidos, e axustando 

a súa realización aos parámetros espazo-

temporais e mantendo o equilibrio 

postural. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza e propón actividades 

físicas e xogos no medio natural ou en 

contornos non habituais, adaptando as 

habilidades motrices á diversidade e 

incerteza procedente do contorno e ás 

súas posibilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. O corpo e o movemento. Exploración, 

conciencia e gozo das posibilidades e recursos da 

linguaxe corporal. 

 B4.2. Recoñecemento e utilización creativa das 

zonas corporais e compoñentes do movemento 

expresivo: espazo, tempo e a intensidade. Zonas 

corporais: de equilibrio (pernas e pés), de forza 

(centro de gravidade corporal), de autoridade (peito, 

ombreiros, brazos) e expresiva (rostro, mirada e 

pescozo). 

 B4.3. Expresión e comunicación de sentimentos e 

emocións individuais e compartidas a través do 

corpo, o xesto e o movemento. 

 B4.4. Execución de bailes ou danzas do folclore 

popular galego valorando a importancia da súa 

conservación e difusión. Execución de danzas do 

mundo valorando a diversidade como factor de 

enriquecemento individual e colectivo. 

 B4.5. Participación na composición e execución de 

producións grupais a partir de estímulos rítmicos, 

musicais, poéticos... Elaboración de bailes, 

coreografías simples ou montaxes expresivas. 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética 

e creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, ideas, sentimentos, utilizando 

os recursos expresivos do corpo 

individualmente, en parellas ou en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Representa ou expresa de 

forma creativa movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo 

bailes e danzas representativas da cultura 

galega e doutras culturas, seguindo unha 

coreografía establecida. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 

composicións grupais en interacción cos 

compañeiros e compañeiras utilizando os 

recursos expresivos do corpo e partindo 

de estímulos musicais, plásticos ou 

verbais. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.6. Desenvolvemento das habilidades motrices 

básicas, xenéricas e específicas e da condición 

física, participando en actividades artístico 

expresivas. 

 B4.7. Recoñecer e valorar a posibilidade de cambiar 

as montaxes ou coreografías de actividades artístico-

expresivas (espazos, materiais, tempos...) para 

 B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación 

física e os introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades artístico-

expresivas. 

 EFB4.2.1. Identifica a capacidade física 

básica implicada de forma máis 

significativa nas actividades expresivas. 

 CMCC

T 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Recoñece a importancia do  CMCC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

adaptalas ás necesidades do grupo. desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices 

implicadas nas actividades artístico-

expresivas. 

T 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Autonomía na hixiene corporal (vestimenta e 

aseo tras o exercicio) e adquisición de hábitos 

posturais e alimentarios saudables (incluída a 

correcta hidratación durante e despois do exercicio). 

 B5.2. Recoñecemento dos beneficios da actividade 

física na saúde integral da persoa e identificación 

crítica das prácticas pouco saudables (sedentarismo, 

abuso do lecer audiovisual, adicción ás novas 

tecnoloxías, consumo de tabaco ou alcohol...). 

Valoración do xogo e o deporte como alternativas aos 

hábitos nocivos para a saúde. 

 B5.3. Adquisición de hábitos de quecemento (global e 

específico), de dosificación do esforzo e 

recuperación, necesarios para previr lesións. 

 B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

 EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 

capacidades físicas. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos 

de alimentación coa actividade física 

(horarios de comidas, calidade/cantidade 

dos alimentos inxeridos etc.). 

 CSC 

 CAA 

 CMCC

T 

 EFB5.1.3. Recoñece os efectos 

beneficiosos do exercicio físico para a 

saúde e os prexudiciais do sedentarismo, 

dunha dieta desequilibrada e do consumo 

de alcohol, tabaco e outras substancias. 

 CSC 

 CAA 

 CMCC

T 

 EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos 

posturais axeitados na súa vida cotiá e na 

práctica da actividade física, recoñecendo 

a súa importancia para saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCC

T 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de 

forma autónoma e sistemática, valorando 

 CSC 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

a súa función preventiva.  CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde 

en función do desenvolvemento psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando 

e dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e 

a súa relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 

respecto ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia 

cardíaca e respiratoria, en distintas 

intensidades de esforzo. 

 CAA 

 CMCC

T 

 CSC 

 EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu 

esforzo ao tempo de duración da 

actividade. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.4. Identifica o seu nivel 

comparando os resultados obtidos en 

probas de valoración das capacidades 

físicas e coordinativas cos valores 

correspondentes á súa idade 

 CAA 

 CMCC

T 

 CSC 

 k  B5.5. Recoñecemento e aplicación das medidas 

básicas de prevención e seguridade na práctica de 

actividade física en relación coa execución motriz, ao 

uso de materiais e espazos. 

 B5.6. Valoración da actividade física como factor 

esencial no mantemento e mellora da saúde. Aprecio, 

gusto e interese polo coidado do corpo. 

 B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

 EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e 

enfermidades deportivas máis comúns, así 

como as accións preventivas e os 

primeiros auxilios. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CMCC

T 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Uso adecuado das estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

 B6.2. Aceptación e respecto cara ás normas, regras e 

persoas que participan no xogo. Elaboración e 

cumprimento dun código de xogo limpo. 

 B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e 

de actividades físicas, con ou 

sen oposición, aplicando 

principios e regras para 

resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións 

implícitas en xogos e 

actividades 

 EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados 

para resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en diferentes 

situacións motrices. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de 

habilidades motrices básicas axustándose 

a un obxectivo e a uns parámetros 

espazo-temporais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.3. O xogo e o deporte como fenómenos sociais e 

culturais. Práctica de xogos e actividades deportivas 

de diferentes modalidades con dificultade crecente. 

 B6.4. Coñecemento, práctica e valoración dos xogos 

e deportes tradicionais de Galicia. Coñecemento e 

práctica de xogos doutras culturas. 

 B6.2. Coñecer, valorar e poñer 

en práctica a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de 

Galicia. 

 EFB6.2.1. Expón as diferenzas, 

características e/ou relacións entre xogos 

populares, deportes colectivos, deportes 

individuais e actividades natureza. 

 CCL 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 

historia e a orixe dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos 

xogos e deportes tradicionais de Galicia 

respectando os principios e regras 

específicas destes. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 B6.5. Desenvolvemento das habilidades motrices  B6.3. Relacionar os conceptos  EFB6.3.1. Identifica a capacidade física  CMCC



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

 a 

 b 

 k 

básicas, xenéricas e específicas e da condición 

física, participando en xogos predeportivos e en 

predeportes. Recoñecer e valorar a posibilidade de 

cambiar as regras de xogo (espazos, materiais, 

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

 B6.6. Uso adecuado das estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

específicos de Educación 

física e os introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades físico-deportivas. 

básica implicada de forma máis 

significativa nos exercicios. 

T 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices. 

 CMCC

T 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos 

e deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de oposición. 

 CMCC

T 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.4. Describe os exercicios 

realizados, usando os termos e 

coñecementos que sobre o aparello 

locomotor se desenvolven na área de 

Ciencias da natureza. 

 CMCC

T 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.7. Iniciación ao deporte de orientación (colexio, 

parque, medio natural). Toma de contacto co compás. 

Participación na organización e desenvolvemento de 

xogos de orientación. 

 B6.8. Práctica responsable de actividades físicas 

lúdicas e deportivas nas saídas á contorno natural de 

Galicia. 

 6.9. Coñecemento, goce, coidado e valoración da 

 B6.4. Manifestar respecto cara 

á contorno e o medio natural 

nos xogos e actividades ao 

aire libre, identificando e 

realizando accións concretas 

dirixidas á súa preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 

eliminación dos residuos que se xeran as 

actividades no medio natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do lugar. 

 CSC 

 CAA 



 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete

ncias 

clave 

natureza. 



 

5. ENSINANZAS TRASVERSAIS 

 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado 

persoal beneficiosos para a saúde física e mental da persoa e que melloran a súa 

calidade de vida. 

     Valorar  a importancia de coñecer nocións básicas de primeiros auxilios. 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 

 Desenvolveranse actividades físico-deportivas que impliquen participación, 

baixo as premisas de cooperación e respecto, e contribuirán a fomentar nos alumnos 

e alumnas actitudes favorables á convivencia, sen discriminación por idade, raza, 

sexo, relixión ou niveles de habilidade. 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 

  Respectaranse as características de cada un/unha, contribuíndo a eliminar os 

estereotipos sexistas. 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 

 Axudaranos á convivencia cos demais e ao respeto polos valores máis 

importantes da nosa sociedade. Traballaranse constantemente. 

EDUCACIÓN PARA O LECER 

 Ensinarase a gozar do tempo libre por medio de actividade física, en contacto 

coa natureza a través de xogos tradicionais. 

EDUCACIÓN MORAL 

 Desenvolver  a  autonomía  persoal  e  tamén  as  posibilidades  de  tomar  

iniciativas  e  establecer relacións afectivas nas actividades físicas e nas relacións de 

grupo. 

 Comprender e valorar as características e as calidades das persoas que o 

rodean, establecendo relacións equilibradas e construtivas.



 

 

6.  TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTARDAR 

DE APRENDIZAXE. 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
 

CURSO Programación E.F. 6º 
 

NIVEL 6º PRIMARIA ÁREA 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS 
PARA A 

CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos 
de avaliación 

(%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

6º-EFB1.1.1 - 
Adopta unha 
actitude crítica 
ante as modas 
e a imaxe 
corporal dos 
modelos 
publicitarios. 

 

Peso: 1.88% 

Te a sua opinión sobre a moda 
e os modelos publicitarios. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA CSIEE 



 

 

 

EF-B1.1 

6º-EFB1.1.2 - 
Explica aos 
seus 
compañeiros e 
compañeiras as 
características 
dun xogo 
practicado na 
clase e o seu 
desenvolvement
o. 

 

Peso: 2% 

 

Explica un xogo de maneira 
coherente e fluida.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CCL CAA CSC 

EF-B1.1 

6º-EFB1.1.3 - 
Recoñece e 
cualifica 
negativamente 
as condutas 
inapropiadas 
que se 
producen na 
práctica ou nos 
espectáculos 
deportivos. 

 

Peso: 3% 

 

Recoñece condutas 
inapropiadas e intenta evitalas.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 
Intercambios orais 
cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 
Posta en común. 

CSC CAA CSIEE 



 

 

EF-B1.1 

6º-EFB1.1.4 - 
Demostra un 
nivel de 
autoconfianza 
axeitada ás 
súas 
capacidades. 

 

Peso: 3% 

 

Mostrase confiado e arriesgase 
en determinadas situacions 
motrices.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CSIEE CAA 

EF-B1.2 

6º-EFB1.2.1 - 
Utiliza as novas 
tecnoloxías para 
localizar e 
extraer a 
información que 
se lle solicita. 

 

Peso: 1.88% 

 

Busca informacion concreta 
dalgun xogo, actividades os 
noticia deportiva..  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Investigacións. 

CD CAA 

EF-B1.2 

6º-EFB1.2.2 - 
Presenta os 
seus traballos 
atendendo as 
pautas 
proporcionadas, 
con orde, 
estrutura e 
limpeza, e 
utilizando 
programas de 
presentación. 

Ten unha boa presentación nos 
trabarlos. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Textos escritos. 

CCL CD CAA 



 

 

 

Peso: 1.88% 

 

EF-B1.2 

6º-EFB1.2.3 - 
Expón as súas 
ideas de forma 
coherente e 
exprésase de 
forma correcta 
en diferentes 
situacións e 
respecta as 
opinións dos e 
das demais. 

 

Peso: 3% 

 

Conta as cousas de maneira 
correcta respectando as 
diferentes opinions.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CCL CSC 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.1 - 
Participa 
activamente nas 
actividades 
propostas 
buscando unha 
mellora da 
competencia 
motriz. 

 

Peso: 3% 

 

Participa nas clases e 
esforzase por mellorar.  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA 



 

 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.2 - 
Demostra 
autonomía e 
confianza en 
diferentes 
situacións, 
resolvendo 
problemas 
motores con 
espontaneidade 
e creatividade. 

 

Peso: 3% 

 

Intenta resolver problemas 
motores por si mesmo.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSIEE CAA 
CCEC 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.3 - 
Incorpora nas 
súas rutinas o 
coidado e 
hixiene do 
corpo. 

 

Peso: 3% 

 

Trae o material de aseo e o 
utiliza ao finalizar as sesions 

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Lista de 
control/cotexo. 

CSC CSIEE CAA 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.4 - 
Participa na 
recollida e 
organización de 
material 
utilizado nas 
clases. 

 

Trae o material de aseo e o 
utiliza ao finalizar as sesions  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC 



 

 

Peso: 2% 

 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.5 - 
Acepta formar 
parte do grupo 
que lle 
corresponda e o 
resultado das 
competicións 
con 
deportividade. 

 

Peso: 3% 

 

Aceptar formar parte de 
calquera grupo e acepta o 
resultado con deportividade  

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.6 - 
Recoñece e 
respecta as 
normas de 
educación viaria 
en contornos 
habituais e non 
habituais. 

 

Peso: 1.88% 

 

Nombra algunhas normas de 
educacio?n viaria mais 
importantes.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

6º-EFB2.1.1 - 
Respecta a 
diversidade de 
realidades 

Respecta a diversidad de 
realidades corporais e ni?veis 
de competencia motriz.  

X X X 
PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

CSC CAA 



 

 

corporais e de 
niveis de 
competencia 
motriz entre os 
nenos e nenas 
da clase. 

 

Peso: 3% 

 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

EF-B2.1 

6º-EFB2.1.2 - 
Toma de 
conciencia das 
esixencias e 
valoración do 
esforzo que 
comportan as 
aprendizaxes de 
novas 
habilidades. 

 

Peso: 2% 

 

Toma conciencia do esforzo 
que supo?n o aprendizaje de 
novas habilidades.  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.1 - 
Adapta os 
desprazamento
s a diferentes 
tipos de 
contornos e de 
actividades 
físico-deportivas 
e artístico-

Desprazase de diferentes 
formas sen perder o equilibrio e 
intentando responder de xeiro 
adecuado e adaptase as 
diferentes situacions. 

X   

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEC CAA 
CSIEE 



 

 

expresivas 
axustando a súa 
realización aos 
parámetros 
espazo-
temporais e 
mantendo o 
equilibrio 
postural. 

 

Peso: 1.88% 

 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.2 - 
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. 

 

Peso: 1.88% 

 

Salta de diferentes formas 
serder o equilibrio e intentando 
responder de xeito adecuado.  

X   

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 
CSIEE 



 

 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.3 - 
Adapta as 
habilidades 
motrices 
básicas de 
manipulación de 
obxectos 
(lanzamento, 
recepción, 
golpeo etc.) a 
diferentes tipos 
de contornos e 
de actividades 
físico-deportivas 
e artístico-
expresivas, 
aplicando 
correctamente 
os xestos e 
utilizando os 
segmentos 
dominantes e 
non 
dominantes. 

 

Peso: 1.88% 

 

Pasa e recibe un obxecto sen 
perder o equilibrio e intentando 
responder de xeito adecuado.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 
CSIEE 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.4 - 
Aplica as 
habilidades 
motrices de xiro 
a diferentes 
tipos de 
contornos e de 
actividades 

Xira de diferentes maneras sen 
perder o equilibrio e intentando 
responder de xeito adecuado.  

 X  

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CCEE CAA 
CSIEE 



 

 

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. 

 

Peso: 1.88% 

 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.5 - 
Mantén o 
equilibrio en 
diferentes 
posicións e 
superficies. 

 

Peso: 1.88% 

 

Manten o equiibrio estatico y 
dinamico en diferentes 
situacions  

X   

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.6 - 
Realiza e 
propón 
actividades 
físicas e xogos 
no medio 

Propón actividades en 
contornos diferentes aos 
habituáis. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

CSC CAA CSIEE 



 

 

natural ou en 
contornos non 
habituais, 
adaptando as 
habilidades 
motrices á 
diversidade e 
incerteza 
procedente do 
contorno e ás 
súas 
posibilidades. 

 

Peso: 1.88% 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

6º-EFB4.1.1 - 
Representa 
personaxes, 
situacións, 
ideas, 
sentimentos, 
utilizando os 
recursos 
expresivos do 
corpo 
individualmente, 
en parellas ou 
en grupos. 

 

Peso: 1.88% 

 

Representa un papel nunha 
pequena obra de teatro 
expresandose a traves do 
corpo.  

X   

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Xogos de 
simulación e 
dramáticos. 

CCEC CSC CAA 



 

 

EF-B4.1 

6º-EFB4.1.2 - 
Representa ou 
expresa de 
forma creativa 
movementos a 
partir de 
estímulos 
rítmicos ou 
musicais, 
individualmente, 
en parellas ou 
grupos. 

 

Peso: 1.88% 

 

Crea pequeñas coreografías. X   

PROCEDEMENT
OS: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Producións 
motrices. 

CCEC CSC CAA 

EF-B4.1 

6º-EFB4.1.3 - 
Coñece, propón 
e leva a cabo 
bailes e danzas 
representativas 
da cultura 
galega e 
doutras 
culturas, 
seguindo unha 
coreografía 
establecida. 

 

Peso: 1.88% 

 

Coñece e reproduce algun 
baile da cultura galega.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CCEC CAA CSC 
CSIEE 

EF-B4.1 
6º-EFB4.1.4 - 
Constrúe e leva 

Crea pequeñas obras teatrais X   
PROCEDEMENT
OS: Análise das 

CCEC CAA CSC 



 

 

a cabo 
composicións 
grupais en 
interacción cos 
compañeiros e 
compañeiras 
utilizando os 
recursos 
expresivos do 
corpo e partindo 
de estímulos 
musicais, 
plásticos ou 
verbais. 

 

Peso: 1.88% 

 

producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Xogos de 
simulación e 
dramáticos. 

EF-B4.2 

6º-EFB4.2.1 - 
Identifica a 
capacidade 
física básica 
implicada de 
forma máis 
significativa nas 
actividades 
expresivas. 

 

Peso: 1.88% 

 

 Relaciona as capacidades 

basicas con as actividades 
artísticas.  

X   

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CMCT CSC CAA 

EF-B4.2 

6º-EFB4.2.2 - 
Recoñece a 
importancia do 
desenvolvement

Relaciona as capacidades 
fisicas mais actividades 
artistico- expresivas.  

  X 
PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

CMCT CAA CSC 



 

 

o das 
capacidades 
físicas para a 
mellora das 
habilidades 
motrices 
implicadas nas 
actividades 
artístico-
expresivas. 

 

Peso: 1.88% 

 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.1 - 
Interésase por 
mellorar as 
capacidades 
físicas. 

 

Peso: 1.88% 

 

  Ten  interese nas clases e 

esforzase por aprender  
X X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSIEE CAA 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.2 - 
Relaciona os 
principais 
hábitos de 
alimentación 
coa actividade 
física (horarios 
de comidas, 
calidade/cantida
de dos 

Recoñece os habitos de 
alimentacion e relacionaos coa 
actividade fisica.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA CMCT 



 

 

alimentos 
inxeridos etc.). 

 

Peso: 2% 

 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.3 - 
Recoñece os 
efectos 
beneficiosos do 
exercicio físico 
para a saúde e 
os prexudiciais 
do 
sedentarismo, 
dunha dieta 
desequilibrada e 
do consumo de 
alcohol, tabaco 
e outras 
substancias. 

 

Peso: 2% 

 

Reconece os habitos de 
alimentacion e relacionaos coa 
actividade fisica e 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CSC CAA CMCT 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.4 - 
Adopta e 
promove 
hábitos 
posturais 
axeitados na 
súa vida cotiá e 
na práctica da 
actividade 
física, 

Adopta hábitos posturais 
axeitados. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA CSIEE 
CMCT 



 

 

recoñecendo a 
súa importancia 
para saúde. 

 

Peso: 2% 

 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.5 - 
Realiza os 
quecementos 
de forma 
autónoma e 
sistemática, 
valorando a súa 
función 
preventiva. 

 

Peso: 1.88% 

 

Quenta de maneira autonoma   X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CAA CSIEE 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.1 - 
Mostra unha 
mellora global 
con respecto ao 
seu nivel de 
partida das 
capacidades 
físicas 
orientadas á 
saúde. 

 

Peso: 1.88% 

 

Mellora nas capacidades fisicas 
orientadas a saude respecto a 
principio de curso.   

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSIEE CSC 



 

 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.2 - 
Identifica a súa 
frecuencia 
cardíaca e 
respiratoria, en 
distintas 
intensidades de 
esforzo. 

 

Peso: 1.88% 

 

Sabe tomar o seu pulso e o 
dun compañero.   

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Lista de 
control/cotexo. 

CAA CMCT CSC 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.3 - 
Adapta a 
intensidade do 
seu esforzo ao 
tempo de 
duración da 
actividade. 

 

Peso: 1.88% 

 

Adapta o se esforzo as 
demandas da clase.   

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSIEE CSC 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.4 - 
Identifica o seu 
nivel 
comparando os 
resultados 
obtidos en 
probas de 
valoración das 
capacidades 
físicas e 
coordinativas 

identifica o seu nivel acordo 
con oa resultados das probas 
obtidos. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CAA CMCT CSC 



 

 

cos valores 
correspondente
s á súa idade 

 

Peso: 1.88% 

 

EF-B5.3 

6º-EFB5.3.1 - 
Explica e 
recoñece as 
lesións e 
enfermidades 
deportivas máis 
comúns, así 
como as 
accións 
preventivas e os 
primeiros 
auxilios. 

 

Peso: 2% 

 

Identifica as lesiones mais 
comunes no deporte. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CCL CAA CSC 
CMCT 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

6º-EFB6.1.1 - 
Utiliza os 
recursos 
adecuados para 
resolver 
situacións 
básicas de 
táctica individual 
e colectiva en 
diferentes 

Ten recursos para resolver 
situacions motrices individuais 
e colectivas.   

X X  

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CSC CSIEE CAA 



 

 

situacións 
motrices. 

 

Peso: 2% 

 

EF-B6.1 

6º-EFB6.1.2 - 
Realiza 
combinacións 
de habilidades 
motrices 
básicas 
axustándose a 
un obxectivo e a 
uns parámetros 
espazo-
temporais. 

 

Peso: 1.88% 

 

Utiliza as habilidades motrices 
basicas nos Xogos e os axusta 
as necesidades.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CAA CSIEE CSC 

EF-B6.2 

6º-EFB6.2.1 - 
Expón as 
diferenzas, 
características 
e/ou relacións 
entre xogos 
populares, 
deportes 
colectivos, 
deportes 
individuais e 
actividades 
natureza. 

Diferencia entre xogos 
populares, deportes colectivos, 
deportes individuais e 
actividades na natureza. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CCL CCEE CAA 
CSC 



 

 

 

Peso: 1.88% 

 

EF-B6.2 

6º-EFB6.2.2 - 
Recoñece a 
riqueza cultural, 
a historia e a 
orixe dos xogos 
e os deportes 
tradicionais de 
Galicia. 

 

Peso: 1.88% 

 

Reconece os xogos e deportes 
tradicionais de Galicia e a sua 
origen.   

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CCEC CAA CSC 

EF-B6.2 

6º-EFB6.2.3 - 
Realiza e pon 
en valor 
distintos xogos 
e deportes 
tradicionais de 
Galicia 
respectando os 
principios e 
regras 
específicas 
destes. 

 

Peso: 1.88% 

 

Realiza xogos tradicionais 
respectando as regras.   

  X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CCEC CAA CSC 



 

 

EF-B6.3 

6º-EFB6.3.1 - 
Identifica a 
capacidade 
física básica 
implicada de 
forma máis 
significativa nos 
exercicios. 

 

Peso: 1.88% 

 

Recoñece as capacidades 
fisicas relacionadas coas 
actividades  

 X  

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CMCT CSC CAA 

EF-B6.3 

6º-EFB6.3.2 - 
Recoñece a 
importancia do 
desenvolvement
o das 
capacidades 
físicas para a 
mellora das 
habilidades 
motrices. 

 

Peso: 1.88% 

 

Recoñece as capacidades 
fisicas relacionadas coas 
actividades motrices.  

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CMCT CAA CSC 

EF-B6.3 

6º-EFB6.3.3 - 
Distingue na 
práctica de 
xogos e 
deportes 
individuais e 
colectivos 
estratexias de 

Diferencia entre xogos de 
cooperación e oposición  

 X X 

PROCEDEMENT
OS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS
: Diario de clase. 

CMCT CAA CSC 



 

 

cooperación e 
de oposición. 

 

Peso: 1.88% 

 

EF-B6.3 

6º-EFB6.3.4 - 
Describe os 
exercicios 
realizados, 
usando os 
termos e 
coñecementos 
que sobre o 
aparello 
locomotor se 
desenvolven na 
área de 
Ciencias da 
natureza. 

 

Peso: 1.88% 

 

Aplica os coñecementos sobre 
o apareció locomotora aos 
exercicios realizados. 

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Asamblea. 

CMCT CCL CSC 
CAA 

EF-B6.4 

6º-EFB6.4.1 - 
Faise 
responsable da 
eliminación dos 
residuos que se 
xeran as 
actividades no 
medio natural 

 

Peso: 1.88% 

Coida o medio natural tirando o 
lixo na vasoira. 

X X X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 



 

 

 

EF-B6.4 

6º-EFB6.4.2 - 
Utiliza os 
espazos 
naturais 
respectando a 
flora e a fauna 
do lugar. 

 

Peso: 1.88% 

 

Respecta o espazos naturais e 
os coida.   

  X 

PROCEDEMENT
OS: Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS
: Posta en común. 

CSC CAA 

 

 

 



 

 

7.  AVALIACIÓN INICIAL 

Nos primeiros días de clase realizaranse diversos exercicios e actividades física para 

comprobar o nivel físico do alumnado (carreira, salto, xiros, botes con balón...) 

 

8. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Os procedementos empregados servirán para obter información cualitativa (subxectiva) do 

progreso do alumno nesta área e nas competencias clave 

A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando o seu 

propio progreso..Para cualificar, atendendo aos criterios establecidos, empregaranse os 

seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 ESCALAS DE VALORACIÓN: Cada unha delas posúe unha numeración de 1 ao 10, en 

función do grao de consecución do ítem formulado, relacionados cos contidos a traballar..Estas 

escalas serán específicas para cada unidade didáctica por valorar os contidos traballados nas 

sesións realizadas. 

 ESCALA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL: Esta escala incluirase en todas as sesións e 

teranse en conta as seguintes observacións, por considerar que deben cumprirse durante todo 

o curso: 

     Respecta as normas da clase. 

     Respecta as regras dos xogos e actividades. 

     Respecta aos compañeiros e compañeiras. 

     Presta atención as explicacións do profesor. 

     Esfórzase na realización das actividades e xogos. 

 

Os ítems valoraranse do 1 ao  10. Por debaixo do 5 non se considerarán  superados os 

obxectivos. 



 

 

 

      REXISTRO ANECDÓTICO PERSOAL:  O docente utilizará como instrumento de avaliación, 

ademais,  un rexistro anecdótico persoal, no que se rexistrarán as incidencias observadas, os 

aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc, que creamos significativos á hora 

de avaliar. 

Os resultados da avaliación expresaranse numericamente do 1 ao 10 e por debaixo do 5 non se 

superan os obxectivos. 

 

Respecto aos momentos da avaliación: 

AVALIACIÓN INICIAL 

     Ao inicio de cada unidade didáctica. 

     Coñecer o nivel dos alumnos respecto aos contidos que se van desenvolver. 

     Rexistros por medio dunha escala de valoración. 

 

AVALIACIÓN CONTINUA/FORMATIVA 

     Ao longo da unidade didáctica. 

     Saber cómo marcha e que aspectos se poden ir cambiando. 

     É formativa porque os resultados serven para realizar os axustes e correccións necesarias. 

     A través fundamentalmente de técnicas de observación. 

 

AVALIACIÓN SUMATIVA/FINAL 

     Ao final da unidade didáctica. 

     Comprobar o grao de aprendizaxe dos contidos por parte do alumnado. 

    Rexistro por medio dunha escala de valoración. 



 

 

 

 

 

9.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos pais 

das cualificacións obtidas. A asignatura dividirase en temas ou unidades didácticas que se 

repartirán nesas tres avaliacións. 

Os resultados da avaliación expresaranse numericamente do 1 ao 10 ,e por debaixo do 5 non 

se superan os obxectivos. 

A avaliación será criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando o seu 

propio progreso. A avaliación final (ordinaria) pode non coincidir ca 3ª avaliación, ao ter en conta 

tamén, o resultado das outras dúas avaliacións. 

 

PARA CUALIFICAR VALORARASE: 

1.   Mediante unha escala de observación individual: 

     Participación nas actividades propostas. 

     O respeto das normas da clase. 

     O respeto das regras dos xogos e actividades. 

     O respeto aos compañeiros e compañeiras. 

     Atención e interese nas explicacións e por aprender . 

     Si se esforza na realización das actividades e xogos. 

     Coidado do material. 

     Hixiene e aso personal. 



 

 

     Vestimenta adecuada para a práctica deportiva. 

 

Os resultados obtidos representarán o 40% da cualificación nesta materia. 

 

2.   Mediante unha escala de valoración dos contidos específicos das unidades didácticas 

(indicadores de logro) 

Concepto teóricos básicos. 

 O grao de realización das actividades. 

Os resultados obtidos representarán o 60% da calificación. 

Os ítems valoraranse do 1 ao 10, e por debaixo do 5 non se superan os obxectivos. 

 

 

10. METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía fai referencia a cómo ensinar. Son os procedementos que pon en práctica o 

docente para transmitir a información ou crear situacións de aprendizaxe. Antes de escoller unha 

ou outra metodoloxía, hai que ter en conta varios aspectos que inflúen sobre ela, escollendo 

deste xeito a estratexia de ensino/aprendizaxe máis adecuada para cada situación. Algúns 

destes aspectos son: o contexto no que se encontra enmarcado o centro, alumnado sobre o que 

vamos a impartir a nosa labor docente, obxectivos que queremos conseguir, contidos a tratar, 

material do que dispoñemos, instalacións, número de alumnos e alumnas,etc. 

 

Dende unha perspectiva democrática, aberta e flexible da ensinanza, non se pode falar dun 

método ideal senón que éste débese escoller en función do contexto sobre o que se actúa. A 

pesar de todo, existen unha serie de pautas metodolóxicas que deben impregnar en todo 

momento a nosa práctica docente. Entre elas destacamos a necesidade de partir do nivel de 



 

 

desenvolvemento do alumnado á hora de elaborar a nosa  programación,  a importancia  da 

interdisciplinariedade,  da intradisciplinariedade,  da  educación  en valores  á  hora  de  abordar  

contidos,  etc.Todo  isto  baixo  un  enfoque  globalizador  e  buscando  unha aprendizaxe 

significativa. 

 

Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesión(como mínimo na animación e 

na volta á calma), se ben se recorrerá igualmente a diversos estilos de ensino 

 

Respecto ao xogo, poderíase definir segundo Cagigal como unha acción libre, espontánea, 

desinteresada e intransdescente, que xorde da vida habitual,efectuase nunha limitación espacial 

e temporal, conforme a unas determinadas regras, establecidas ou improvisadas, e o elemento 

informativo do cal é  a tensión.A súa utilización é recomendable en Educación Primaria, e máis 

ainda no 6º curso, debido a moitas das súas características: divertido, educativo, evasivo, 

motivante, libre, gratuito, ficticio, incerto, convencional,creativo, coeducativo, espontáneo, 

significativo, integral… 

 

Os nenos e nenas de 6º curso de Educación Primaria comezan pronto a explorar o seu mundo 

próximo e en canto teñen a autonomía funcional suficiente, ábrense camino á exploración e 

coñecemento do mundo exterior que o rodea. Por esta razón son recomendables os estilos de 

ensino que plantexen situación de ensino que obrigan aos nenos/as a buscar solución, a resolver 

problemas motrices a través da indagación e investigación. Na nosa programación utilizaremos 

ensinanzas que faciliten a participación do alumnado, que respeten a individualización da 

ensinanza,e sobre todo que favorezan a adquisición da aprendizaxe significativa.  Así  

empregaremos en moitos casos estilos de ensino mediante a búsqueda (descubrimento  guiado  

e  resolución  de  problemas),  aínda  que  tamén faremos  uso  nalgunha  ocasión concreta de 

estilos máis directivistas como o mando directo ou a asignación de tarefas. 

 

 MANDO DIRECTO: Baseado no estímulo-resposta. As súas características básicas son 

a disciplina, as disposicións xeométricas e as respostas ao unísono. O docente establece os 

obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, calidade… e observa as acción do 



 

 

alumnado. Utilizarase o mando directo sobre todo en actividades que poden ser perigosas pola 

súa natureza. Onde nos interese manter un certo control sobre o alumnado. 

     ASIGNACIÓN DE TAREFAS: O alumno/a actúa, realiza a tarefa, de acordo á súa propia 

vontade. 

Facilítanse as tarefas e non se obriga ao alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o 

alumno/a é independiente á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou tempo a 

adicar. 

 DESCUBRIMENTO GUIADO: Proponse unha tarefa para que o alumno/a descubra. O 

profesor/a guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a solución. O mestre dará pistas, 

e pasará á seguinte cando a resposta anterior sexa correcta. Se hai varias respostas posibles, 

darase un indicio para que o alumnado se decida por unha. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formúlanse problemas nos que hai varias 

solución.Trabállase, igual que no estilo anterior, a disonancia cognitiva. O grao de liberdade e 

participación individual é case completo. O alumno/a motívase polo descubrimento de “novas” 

solucións. 

 

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

 

 REFORZO  POSITIVO:  É  importante  que  os  alumnos/as  estean  motivados.  Debe  

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

 PROGRESIÓN: Hai que seguir unha progresión de exercicios, é dicir, ir do doado ao 

difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente. 

 INTENSIDADE: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que os 

exercicios sexan asimilados axeitadamente. 

 TRANSFERENCIA: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse no patrón 

doutros movementos aprendidos anteriormente. 

 INTERESES: Os exercicios formulados deben estar de acordo cos intereses e 

necesidades do alumnado, para lograr unha aprendizaxe significativa. 



 

 

     INDIVIDUALIZACIÓN:  Hai  que  respectar  as  características  morfolóxicas,  fisiolóxicas  e 

funcionais. Cada un “é como é”. 

 

     PARTICIPACIÓN: Non haberá aprendizaxe se o neno/a non participa activamente. 

 

 

Ademais, o docente non debe esquecer as seguintes pautas de actuación: 

 

     Prepararase sempre a clase para evitar rutina e improvisación. 

     Daranse explicacións breves, claras e concretas. 

     Crearase un clima de atención. 

     Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios. 

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

 Durante  as  explicacións  e  demostracións,  colocarase  en  lugares  visibles  para  que  

os alumnos/as o escoiten e vexan sen dificultade. 

 

 

11. INSTALACIÓNS, MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A información referente a contextualización do centro educativo aparece reflexada no 

Proxecto Educativo de Centro, onde especifica as características do centro e o ámbito no que se 

encontra. 

Para a práctica de educación física o centro dispón dun pavillón polideportivo con campos 

marcados de fútbol sala, baloncesto, voleibol e bádminton. Neste pavillón hai espaldeiras, bancos 



 

 

suecos, colchonetas quitamedos, porterías e canastas de baloncesto. Dispón dun almacén para 

gardar o material de Educación Física. 

Cando a climatoloxía o permite, tamén impartimos as clases no patio do recreo, idóneo para as 

actividades ao aire libre, normalmente ao final do curso e no que tamén ten marcados o campo 

de futbol e de baloncesto asi como duas porterías e catro canastas.. 

Dispoñemos de pequeno material en bo estado, como aros, pelotas de diversos cores e 

tamaños, cordas, balóns diversos, conos , discos voadores, picas, colchonetas, raquetas,pala, 

paracaidas,  sticks de  hockei, etc.  .  Dispoñemos dunha  biblioteca para levar aos alumnos/as 

nalgunhas unidades didácticas. 

Neste curso   temos pensado mercar máis material para facilitar a nosa labor docente e para 

facer máis motivantes as clases. 

 

 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

No apartado adicado a equidade na educación da LOMCE, o termo de Necesidades Específicas 

de Apoio  Educativo  (NEAE),  para  designar  a  aqueles alumnos/as  que  requiran  unha  

atención  educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por 

dificultades de aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado 

tarde o sistema educativo, ou por condicións persoais ou historia escolar. 

En xeral, debemos coñecer as capacidades e potencialidades funcionais de movemento de cada 

alumno, pero en especial naqueles nenos/as con algún tipo de atraso, problema de saúde ou 

dificultade. Estaremos preparados para dar resposta aos posibles problemas que nos poidamos 

atopar na aula, xa sexa por algún tipo de necesidade permanente, ou alguna outra que xurda 

durante o curso. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en 

funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que 

poderán ser tanto organizativas como curriculares. 



 

 

Así, entre os obxectivos prioritarios que se deben ter en conta no traballo educativo con este 

alumnado, hai que destacar os seguintes: 

- Potenciar a súa autonomía persoal: desenvolvemento de destrezas motrices, hábitos 

hixiénicos e de autocoidado, ou de habilidades sociais, establecendo niveis de esixencia 

progresivos, congruentes e constantes. 

- Favorecer a participación activa do alumnado nas clases. 

- Proporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan unha fácil comunicación 

cos demais. 

- Fomentar a capacidade de socialización, facilitando a interacción en todos os ambientes, 

ademais do escolar, sobre todo en actividades sociais de ocio e de lecer. 

- Valorar non só os resultados senón tamén o esforzo e o proceso levados a cabo. 

- Propor ao alumnado situacións nas que poida percibir os propios éxitos como resultado 

exclusivamente da súa habilidade e competencia. 

- O traballo cooperativo e en grupo pode favorecer a todo o alumnado, reforzando as 

aprendizaxes e as relacións positivas entre eles. En definitiva, a intervención educativa desde a 

área de Educación Física debe contribuír ao seu desenvolvemento global a partir das súas 

potencialidades 

- Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do 

grupo ordinario, os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo. Se programarán 

actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que poidan 

necesitalo. 

- Procurarase a integración nesta área dos alumnos/as con escolarización en aula específica, 

por ser esta área unha das que máis favorecen a interacción social do alumnado. 

- Se fose necesario o alumno/a con necesidades educativas especiais contará cun apoio na aula 

para facer efectiva a súa participación nas actividades de grupo. 

 

 



 

 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC 

En canto ó uso de tecnoloxias da información e a comunicación (TIC),o ensino  debe adaptarse 

aos novos tempos e aproveitar as vantaxes que as TICS nos ofrecen. Neste nivel fomentaráse 

o uso do ordenador para buscar información sobre xogos e xoguetes populares de Galicia, 

buscar personas relevantes do noso contorno a nivel deportivo e/ou persoal. 

Para a parte teórica da materia imos empregar recursos didácticos no repositorio de contidos 

Abalar da consellería. 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

 

O Proxecto Lector ten como obxectivo que se realicen todas as intervencións necesarias no 

centro para potenciar a lectura, a escritura e as habilidades informativas para, deste xeito, crear 

o hábito da lectura e formar lectores competentes. Dentro das actividades propostas polo Plan 

lector de centro para acadar os obxectivos propostos, nas clases de Educación Física 

centrarémonos en : 

• Búsqueda de información na biblioteca, a que acudiremos en algunhas sesións, como a 

adicada aos xogos populares ou para traballar o esquema corporal. 

•          Lectura das normas da clase de Educación Física. 

•          Lectura das instruccións dalgúns xogos ou actividades. 

•          Contos motores e dramatizacións. 

 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO 

CENTRO 

 

O alumnado de 6º é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como lingua inicial e 

como lingua habitual. 



 

 

Obsérvase que a competencia en lingua galega mellora na escrita, estando un pouco máis baixo 

o nivel que o castelán, pero na expresión oral é moito máis baixa. 

No noso proxecto lingüístico ven estabelecido que esta área de Educación Física impartiráse en 

lingua galega. 

 

 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO 

CENTRO. 

 

Partindo dos obxectivos fundamentais do plan de convivencia do centro, pretendemos: 

 

    Conseguir a integración de todo o alumnado. 

 

    Mellorar as relaciones entre tódolos membros da comunidade educativa. 

 

    Previr os  conflitos. 

 

    Fomentar a educación en valores. 

 

Respectaremos as normas de convivencia establecidas que corresponden ao segundo nivel 

de primaria, segundo o plan de convivencia: 

1. Coñecer e usar as normas de cortesía: saúda sempre, pide as cousas por favor e dá 

as grazas, cede o paso a compañeiros/as e adultos, ... 

2. Asistir a clase con puntualidade e regularidade 

 

3. Participar nas actividades de clase activamente, cada un na medida das súas 

posibilidades. 

4. Tratar con respecto e cordialidade a todas as persoas da comunidade educativa: 

Profesores, compañeiros. 



 

 

5. Utilizar correctamente todas as instalacións do centro e o material do centro. 

 

6. Respectar o clima de traballo sobre todo en cambios de clase e desprazamentos. 

 

7. Deberase falarse en voz baixa e se correr polos pasillos para non molestar. 

 

8. Evitar palabras e xestos que poden ofender a outras persoas. 

 

9. Aprender a compartir o material. 

 

10. Cando toque o timbre para saír non se pode quedar na clase se non está o 

mestre/a. 

 

 

Especificamente traballaremos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as do nivel  e  na  

comunidade educativa en  xeral as competencias que nos axuden a vivir mellor en 

comunidade. O noso labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

 

O coidado da persoa 

 

 Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura dun 

saudable equilibrio emocional. 

 Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no benestar 

persoal  que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos 

compañeiros/as. 

    Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica de conflitos. 

 

 Escoitar os compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que medien nas 

nas discusións sen chegar á desconsideración ou violencia. 

 Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo 

esta como un valor. 



 

 

 Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar emocional dos 

alumnos/as que amosen dificultades. 

 

 O coidado do entorno 

 

 Procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, limpeza 

e convivencia e colaborando co equipo de educación medioambiental do centro nas 

súas iniciativas como a limpeza e coidado dos patios e da charca. 

    Coidar as nosas aulas e corredores: orden do material escolar e limpeza. 

 

 Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais e o resto das instalacións do 

centro. 

 

 

 O coidado das relacións. 

 

-  Coas familias: 

 

    Establecendo reunión xerais informativas coas familias. 

 

    Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

 

    Establecendo  lazos  de  colaboración  e  axuda  mutua. 

 

-  Cos compañeiros e o persoal do centro. 

 

 

 



 

 

17.      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

Participaremos no programa complementario de Educación Física que organiza o Servizo 

de Deportes do Concello.  Consiste en actividades que posúen unhas condicións tanto espaciais 

como materiais distintas as habituais da nosa área e que resultan importantes para  o 

enriquecemento psicomotor  do alumnado. 



 

 

18. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

 

 
Preparación da 
clase e dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

 

Existe unha distribución temporal equilibrada.  

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

 

 

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. Considérase a 
interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos contidos 
etc.). 

 

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento 
das capacidades do alumno/a. 

 

 

 
 
Regulación da 
práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.  

Validez dos recursos utilizados na clase para as 
aprendizaxes. 

 

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.  

 
 
 
 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que deles 
se lles dá aos 
alumnos e ás familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados 
aos obxectivos e aos contidos. 

 

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 
variables da aprendizaxe. 

 

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 
actividades planificadas. 

 

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación 
déronse a coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

 

 
 
 

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades 
de aprendizaxe. 

 

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de 
aprendizaxe. 

 

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo 
docente atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

 

 


