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1.- INTRODUCIÓN

Dada a realidade da materia de Educación Física entendemos que é precisa a

implicación dos mestres de EF na definición dos protocolos de acceso ás instalacións

deportivas, que teñen que ser diferenciados en función da realidade física e arquitectónica

de cada un deles. Seguindo a proposta do Grupo de Educadores/as Físico Deportivos/as

Especialistas en Docencia en Educación Física do COLEF de Galicia, podemos destacar

os seguintes aspectos.

PROGRAMACIÓN

• Flexibilización dos currículos tendo en conta que hai unha parte do currículo do

curso anterior que se deberá recuperar, é imprescindible abordar a concreción dos

novos, definindo os aspectos fundamentais.

• Ter  presente  á  hora  de  levar  a  cabo  a  programación  a  posibilidade  dun  novo

confinamento,  para  que sexa viable  levala  a  cabo por  sistema de normalidade

alterada, mixto ou a distancia.

• Tal e como se recolle na introdución do currículo de Educación Física “Temos un

bloque que inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde...” teremos presentes

as  diferentes  recomendacións  actualizadas  sobre  o  exercicio  e  a  COVID-19

emitidas polas diferentes administracións e organismos de referencia neste tema á

hora de establecer a programación.

• Debido  á  relativa  prevalencia  de  enfermidades  respiratorias  entre  o  alumnado

debemos  contemplar,  a  priori,  as  adaptacións  pertinentes  para  este  tipo  de

alumnado con NEAE en situacións de exercicio con máscara.

CONDICIÓNS DAS CLASES

Consideracións xerais

• Evitar  contactos  físicos  durante  a  práctica  como  poden  ser  choques  de

mans/cóbados ou calquera saúdo como poden ser os abrazos.

• Non cuspir durante a práctica da sesión de EF.

• Uso de máscara en todo momento por parte do persoal docente e aquel alumnado

que estea a levar a cabo a sesións práctica, calquera que sexa o rol que estea a

desempeñar.
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• O protocolo aprobado pola Consellería establece a única excepción para o uso da 

máscara: cando as actividades se realicen no exterior, de maneira individual, cunha

separación maior de 2 metros.

• Manter unha distancia mínima de 2 m durante a práctica e uso da máscara cando 

as esixencias físicas da actividade o permitan.

• Evitar tocar a máscara, cara, nariz ou ollos coas mans.

ROUPA E MATERIA DE ASEO

• Recoméndase levar a roupa deportiva xa posta da casa, para evitar aglomeracións

no acceso ao vestiario.

• O alumnado levará nunha mochila, ou bolsa deportiva, cunha toalla pequena para

lavar as mans ao terminar a actividade física e unha botella pequena de auga.

• Os mestres de EF desenvolverán un protocolo de acceso ao vestiario para lavar as

mans.

MÁSCARA E MATERIAL COMPLEMENTARIO

É recomendable que cada alumna/o teña a man durante a clase unha bolsa ou 

pequena mochila, co seguinte contido:

• Unha funda ou estoxo para gardar a máscara de xeito seguro cando sexa 

necesario retirala.

• Sería aconsellable unha máscara de reposto.

• Botella de auga individual claramente identificada.

• Unha toalla pequena.

O uso da máscara será obrigatorio agás que as actividades se realicen no exterior,

de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou

imposibilite  a  práctica.  Coidarase  especialmente  do  uso  da  máscara  en  espazos

pechados con ventilación reducida.

Debido ao aumento de temperatura e humidade na zona da máscara ao realizar

exercicio  recoméndase  prestar  especial  atención  a  este  aspecto  para  minimizar  a

xeración de microclimas, evitando a humidade e a carga vírica, se a houber, cambiándoa

no caso de ser necesario.

Cando se usen materiais por varios/as alumnos/as deberán desinfectarse antes e

despois do seu uso, prestando especial atención á hixiene de mans.
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CONFINAMENTO

• Establecer  propostas  que  impliquen  a  práctica  de  exercicio  físico  diario  para

aminorar o impacto do sedentarismo que implica a estancia continuada no fogar.

• Establecer a regularización do horario do teletraballo entre os dous mestres de EF

• Establecer propostas que impliquen traballo postural e ergonomía.

• Valorar,  de  cara  ás  propostas  de  actividade  física  na  casa,  aquelas  que  dean

posibilidade de participación aos diferentes membros da familia como elemento

motivante.

• Valorar o emprego de material e indumentaria axeitados.

• Ten artelladas alternativas para o alumnado que teña mala conexión á rede.

ESTRATEXIAS  METODOLÓXICAS  ESPAZOS  PECHADOS  E  CON  MATERIAL

MÓBIL

Coidados no uso de material móbil.

• Uso de xel hidroalcólico antes e despois do uso de material (evitar intercambios na

medida do posible). O material que sexa empregado deixarase en corentena ata o

día seguinte.

• Traer material propio sempre que sexa posible (bólas de malabares, raqueta de

bádminton, etc).

• Adaptar  as  actividades  para  empregar  material  que  o  propio  alumnado  poida

elaborar ou facer un desembolso económico o máis pequeno posible. Adaptarase a

metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con

materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia

inferior a 1 metro.

• Non compartir material de elaboración propia nin elementos como poden ser toallas

ou roupa.

• Manter o material separado (posibilidade de habilitar espazos) cando este non se

está a usar, así como os bolsos coa roupa/zapatillas de recambio.

• Priorizar actividades individuais, pero se realizamos actividades de colaboración ou

colaboración-oposición,  considerar  aspectos  como  a  distancia  física  entre  o

alumnado  durante  o  xogo,  a  cantidade  de  contacto  necesario  nos  equipos

compartidos, tamaño dos equipos en relación co campo de xogo ou a idade do
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alumnado para manter a distancia social e outras medidas de protección. Modificar

estes  xogos  ou  deportes  na  medida  do  posible,  enfocando  o  seu  traballo  ás

habilidades individuais do alumnado.

• Se  é  posible,  débense  limpar  e  desinfectar  os  obxectos  e  equipos  de  uso

compartido  como  móbiles  ou  implementos  antes  de  que  cada  usuario  os

empregue.

• Delimitar espazos físicos con sinais como poden ser carteis, pintura ou cinta no

chan da instalación, tanto para o alumnado que está a realizar a práctica como

para aquel que está agardando, incidindo en non realizar trocos de posición...

ESTRATEXIAS  METODOLÓXICAS  -  ESPAZOS  ABERTOS  DISTRIBUCIÓN

ESPACIAL PARA ACTIVIDADES SEN USAR MÁSCARA

En canto á distribución espacial:

• Zonas de tránsito ben marcadas.

• Traballo por quendas indicado, con zonas de traballo e de agarda que garantan a 

distancia.

• Distribucións espaciais xeométricas ben definidas e separadas, con traballo 

individual e sen intercambiar posición.

• Traballo en circuíto, sempre e cando se poida desinfectar o espazo e o material de 

xeito doado entre usuario e usuario.

En canto á distribución grupal:

• Agrupamentos masivos non recomendados.

• Agrupamentos en pequenos grupos, só se se garante a distancia mínima.

• Agrupamentos individuais, os máis recomendados (o protocolo da Consellería así o

establece). 

En canto ao material:

• Circuítos ou actividades  sen material en espazos delimitados.

• Actividades con superficies doadas de limpar: colchonetas, esteiras, espaleiras 

sempre e cando o seu uso sexa individual e non se usen ata o día seguinte.

• Material de ximnasia deportiva, o mesmo.

 En canto a exemplos de contidos:

• Actividades de condición física individuais.

• Actividades atléticas en percorridos alternos.
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• Ioga.

• Actividades con soporte musical.

• Actividades ximnásticas individuais en colchoneta (volteos, equilibrios,...)

• Percusión corporal.

• Actividades de expresión corporal.

• Malabares.

2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A Educación Primaria implica unha diversidade de alumnado, o cal nos obrigará en

moitos  casos  a  adapta-las  nosas  programacións  ás  características  específicas  de

determinados alumnos. Estas adaptacións poderán afectar ós aspectos seguintes da nosa

práctica:

• A avaliación

◦ Modificando os criterios específicos.

◦ Modificando os instrumentos e procedementos.

• A metodoloxía

◦ Aplicando métodos alternativos.

◦ Seleccionando actividades alternativas e/ou complementarias.

◦ Utilizando material didáctico específico.

◦ Modificando os agrupamentos do alumnado.

◦ Modificando o tempo asignado á realización de certas actividades

◦ Modificando os espazos asignados á realización de determinadas tarefas.

• Os contidos

◦ Identificando os contidos básicos para aqueles alumnos/as con dificultades.

◦ Propoñendo contidos alternativos e/ou complementarios.

◦ Eliminando contidos ou modificando a secuencia de contidos.

• Os obxectivos

◦ Traballando unicamente os obxectivos básicos con alumnos con dificultades.

◦ Establecendo obxectivos alternativos e/ou complementarios.

◦ Eliminando obxectivos ou modificando a secuencia de obxectivos.

• A temporalización  .
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◦ Variando a temporalización da programación anual.

◦ Variando a temporalización de determinados contidos ou obxectivos.

3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO

Non se realizarán actividades de recuperación no sentido literal da palabra xa que ó

darse o proceso de ensino-aprendizaxe e a súa avaliación de modo continuo e global

procederemos a un traballo das distintas unidades didácticas ó longo dos trimestres do

curso e faremos unha retroalimentación continua dos obxectivos acadados polos alumnos

e alumnas para axustar a nosa práctica.

Para  os  alumnos  e  alumnas  que  teñan  unha  avaliación  positiva  respecto  á

consecución  dos  obxectivos  mínimos  do  seu  curso  presuponse  que  recuperaron

satisfactoriamente os obxectivos das unidades didácticas nas que tiñan unha avaliación

previa non suficiente.

4.- ADAPTACIÓNS CURRICULARES

Nos casos que as modificacións ordinarias da nosa práctica docente non sexan

suficientes para que algún alumno ou alumna poda seguir o desenvolvemento normal das

clases,  realizarase  unha  adaptación  curricular  individualizada  en  colaboración  co

departamento de orientación, e nela propoñerase as modificacións necesarias referentes

os obxectivos mínimos, contidos, e criterios de avaliación para o alumno ou alumna.

5.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA 1º E 2º DE PRIMARIA

A. BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F.

➔ Coñecer os espazos e materiais onde vamos a traballar.

➔ Coñecer ao profesor e demais compañeiros da clase.

➔ Coñecer as normas propias da clase de Educación Física.

➔ Familiarizarse coa dinámica das clases de Educación Física.

➔ Respectar as posibilidades propias e dos demais.

➔ Participar  nas diferentes actividades realizadas mostrando unha actitude positiva á

hora de levalas a cabo.

➔ Xerar relacións positivas entre compañeiros.
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B. BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN

➔ Recoñecer e saber nomear os segmentos e articulacións principais do corpo.

➔ Nomear e sinalar distintas partes do corpo do compañeiro.

➔ Realizar exercicios que impliquen accións de acción e relaxación musculares.

➔ Identificar as fases da respiración.

➔ Descubrir e afirmar a lateralidade.

➔ Tomar conciencia da simetría corporal.

➔ Independizar os segmentos dereita/esquerda nos movementos.

➔ Diferenciar a dereita e esquerda respecto a si mesmo e nos demais.

➔ Orientarse no espazo próximo tomando como referencia o propio corpo.

➔ Apreciar as distancias entre un mesmo e un obxecto, entre obxectos e entre un 

mesmo e un compañeiro.

➔ Percibir duración (corto- longo) e adaptar o movemento a elo.

➔ Percibir velocidades (rápido – lento) e adaptar o movemento a elas.

➔ Percibir nocións relacionadas coa organización temporal (antes, despois etc.).

➔ Adaptar o movemento a ritmos sinxelos.

➔ Controlar o corpo en situacións de equilibrio.

C. BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES

➔ Realizar movementos básicos coas diferentes articulacións e segmentos corporais 

(flexión, extensión, rotación…)

➔ Coñecer e experimentar o equilibrio estático e dinámico en diferentes situacións.

➔ Equilibrar obxectos con diferentes partes corporais.

➔ Adquirir confianza ante diferentes situacións de equilibrio.

➔ Descubrir distintas posibilidades de movemento.

➔ Desprazamentos en reptación e gateo.

➔ Mellorar as formas básicas de desprazamento.

➔ Iniciar o desenvolvemento da velocidade de reacción a través de xogos.

➔ Combinar desprazamentos con outras habilidades básicas.

➔ Coñecer, practicar e mellorar as formas básicas dos saltos.

➔ Experimentar diferentes tipos de saltos.

10



➔ Realizar diferentes tipos de saltos coordinando as distintas partes do corpo.

➔ Iniciar e experimentar o xiro en diferentes situacións do xogo.

➔ Coñecer e practicar xiros sobre o eixe transversal aprendendo a realizar a voltereta 

cara adiante.

➔ Desenvolver as habilidades motrices básicas: tracción e empurre.

➔ Coordinar e experimentar acciones de empurre e tracción.

➔ Mellorar a capacidade de manipulación de obxectos.

➔ Mellorar os lanzamentos e as recepcións.

➔ Iniciar o desenvolvemento dos golpeos.

➔ Botar un balón en diferentes situacións.

➔ Mellorar a capacidade de manipulación de obxectos coas extremidades inferiores.

➔ Desenvolver os lanzamentos e as recepcións coas extremidades inferiores e o 

segmento dominante.

D. BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS

➔ Descubrir os recursos expresivos do corpo por medio do movemento.

➔ Desinhibir o corpo en actividades de expresión corporal.

➔ Bailar danzas sinxelas.

➔ Adaptar os movementos a ritmos musicais.

E. BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

➔ Utilizar normas básicas de hixiene e coidado corporal.

F. BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS

➔ Empregar os xogos como medio de desfrute e ocupación de tempo libre.

➔ Respectar las normas dos xogos.

➔ Iniciarse no uso de estratexias básicas de cooperación nos xogos.

➔ Desenvolver de xeito global as habilidades motrices básicas en situacións de xogos.

➔ Practicar xogos populares de Galicia e doutros lugares.

➔ Coñecer distintos xogos recreativos.

➔ Aceptar o resultado dos xogos.
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6.  UNIDADES  DE  TRABALLO  PARA  1º  E  2º  TEMPORALIZADAS,  CON  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE (en vermello os correspondentes ao 2º curso)

10.

UNIDADE 1 – COMEZAMOS O CURSO

TEMPORALIZACIÓN - 2 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 1 – COMEZAMOS O CURSO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Comp. clave

B1.7 Uso correcto de 
materiais e espazos na 
práctica de 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 nas saídas polo 
contorno do colexio

B1.3 Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo e
aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas 
e regras establecidas e 
actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo 
en equipo

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

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. Recoñecer a 
importancia das medidas de 
seguridade na práctica da 
actividade física.

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

CSC
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UNIDADE 2 – ESQUEMA CORPORAL

TEMPORALIZACIÓN - 3 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 2 – ESQUEMA CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.1. Aceptación da propia realidade 
corporal.

2º-B1.1. Valoración e aceptación da propia 
realidade corporal e a dos e das demais.

B1.3 Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades propias da práctica 
da actividade física.

1º-B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de
participante as posibles situacións 
conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as
opinións dos e das demais.

2º-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.

1º-EFB1 1.1. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable.

1º-EFB1 1.2. Recoñece as condutas non apropiadas 
que se producen nos xogos.

CSC - CAA - 
CSIEE

CSC - CAA - 
CSIEE

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

2ºEFB1.1.4. Recoñece as condutas non apropiadas que 
se producen na práctica deportiva.

CSC - CAA - 
CSIEE - CD

CSC - CAA - 
CSIEE

B2.1. Aceptación da propia realidade 
corporal.

B2.2. Confianza nun mesmo, aumento da 
autoestima e a autonomía persoal.

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 competencia motriz entre os 
nenos e nenas da clase.

CSC - CAA

1º-B2.3. Estrutura corporal. Identificación 
do propio corpo e das principais partes que 
interveñen no movemento.

2º-B2.3. Estrutura corporal. Percepción, 
identificación e representación do propio 
corpo e das principais partes que 
interveñen no movemento (articulacións e 
segmentos corporais)

B2.5. Vivencia da relaxación global como 
estado de quietude. Toma de conciencia da 
respiración e as súas fases

1º-B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións 
motrices que se lle presentan.

2º-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.

CAA - CSC
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UNIDADE 3 – LATERALIDADE

TEMPORALIZACIÓN - 6 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 3 – LATERALIDADE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

1º-B2.3. Estrutura corporal. Identificación 
do propio corpo e das principais partes que 
interveñen no movemento.

2º-B2.3. Estrutura corporal. Percepción, 
identificación e representación do propio 
corpo e das principais partes que 
interveñen no movemento (articulacións e 
segmentos corporais)

1º-B2.8. Recoñecemento da lateralidade e 
da dominancia lateral propia.

2º-B2.8. Afirmación da lateralidade. 
Recoñecemento da dominancia lateral e da 
dereita e esquerda propias.

1º-B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións 
motrices que se lle presentan.

2º-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.

1º-EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos 
sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices que se adapten ás características deses 
estímulos.

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

CAA - CSC - 
CSIEE
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UNIDADE 4 – PERCEPCIÓN ESPAZO-TEMPORAL 

TEMPORALIZACIÓN - 6 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 4 – PERCEPCIÓN ESPAZO-TEMPORAL 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B2.4. Experimentación e exploración de 
posturas corporais diferentes, a partir das 
posibilidades de movemento das distintas 
articulacións e segmentos corporais.

B2.7. Percepción espazo-temporal. 
Orientación do corpo e nocións topolóxicas 
básicas (dentro/fóra, arriba/abaixo, 
diante/detrás, preto/lonxe...).

B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, oído, 
tacto). Experimentación, exploración e 
discriminación das sensacións.

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.

EFB2.2.4. 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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UNIDADE 5 – EQUILIBRIO

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 5 – EQUILIBRIO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B2.4. Experimentación e exploración de 
posturas corporais diferentes, a partir das 
posibilidades de movemento das distintas 
articulacións e segmentos corporais.

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...).

B2.2. 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.

1º-EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, 
con e sen axuda, en base de sustentación estable.

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

2º-EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico

CSC – CAA

CSC - CAA
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UNIDADE 6 – DESPRAZAMENTOS

TEMPORALIZACIÓN - 6 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 6 – DESPRAZAMENTOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Experimentación de diferentes
formas de execución e control das 
habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, xiros, saltos, suspensión 
e recepcións

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

1º-EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas 
intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración.

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

CSC - CAA - 
CSIEE

CSC - CCEC - 
CAA
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UNIDADE 7 – SALTOS

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 7 – SALTOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Experimentación de diferentes 
formas de execución e control das 
habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, xiros, saltos, suspensión 
e recepcións

B3.3. Resolución de problemas motores 
sinxelos.

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.

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos 
de apoio, amplitudes e frecuencias con coordinación e 
boa orientación espacial..

CSC - CCEE - 
CAA

1º-EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas 
intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración.

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

CSC - CAA - 
CSIEE

CSC - CCEC - 
CAA
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UNIDADE 8 – XIROS

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 8 – XIROS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Experimentación de diferentes 
formas de execución e control das 
habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, xiros, saltos, suspensión 
e recepcións

B3.3. Resolución de problemas motores 
sinxelos.

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.

1º-EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal 
variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial.

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

CSC - CCEE - 
CAA

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

CSC - CAA - 
CSIEE
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UNIDADE 9 – TRACCIÓN-EMPURRE

TEMPORALIZACIÓN - 2 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 9 – TRACCIÓN-EMPURRE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

1º-B1.6. Uso correcto de materiais e espazos na 
práctica da Educación física.

2º-B1.6. Implicación activa en actividades motrices 
diversas, recoñecendo e aceptando as diferenzas 
individuais no nivel de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e
social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas. 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

B3.1. Formas e posibilidades do movemento. 
Experimentación de diferentes formas de execución e 
control das habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, xiros, saltos, suspensión e 
recepcións

B3.3. Resolución de problemas motores sinxelos.

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.

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

CSC - CCEE - 
CAA

B6.1. Descubrimento da cooperación e a oposición 
con relación ás regras de xogo. Aceptación de 
distintos papeis no xogo.

B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos 
xogos aplicando as regras en situación de 
cooperación e de oposición.

1º-EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas 
elementais dos xogos.

2º-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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UNIDADE 10 – COORDINACIÓN OLLO-MAN

TEMPORALIZACIÓN - 5 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 10 – COORDINACIÓN OLLO-MAN

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

 B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Experimentación de diferentes 
formas de execución e control das 
habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, xiros, saltos, suspensión 
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.

B3.5. 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.

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

CSC – CCEE - 
CAA
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UNIDADE 11 – COORDINACIÓN OLLO-PE

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 11 – COORDINACIÓN OLLO-PE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

 B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no nivel
de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal
e social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas. 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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Experimentación de diferentes 
formas de execución e control das 
habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, xiros, saltos, suspensión 
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.

B3.5. 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.

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

CSC – CCEE - 
CAA
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UNIDADE 12 – EXPRESIÓN CORPORAL

TEMPORALIZACIÓN - 5 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 12 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.2. Respecto e valoración das persoas 
que participan no xogo sen mostrar 
discriminacións de ningún tipo.

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.

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

CCL – CAA – 
CSC - CSIEE

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 
e facendo uso das TIC.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar 
información.

CD – CAA - 
CSIEE

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 - CD

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

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 
corpo e o movemento, comunicando 
sensacións e emocións. 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
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 12 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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.

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 – CSC – 
CAA - CSIEE
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UNIDADE 13 – XOGOS

TEMPORALIZACIÓN - 10 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 13 – XOGOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.2. Respecto e valoración das persoas que 
participan no xogo sen mostrar discriminacións de 
ningún tipo.

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.

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

CCL – CAA – 
CSC - CSIEE

B5.5. Respecto ás persoas que participan no 
xogo, sen mostrar discriminacións de ningún tipo.

B5.2. Recoñecer a importancia das medidas 
de seguridade na práctica da actividade física.

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

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 derive en 
situacións de rivalidade ou menosprezo.

B6.3. Comprensión das normas de xogo e 
cumprimento destas.

B6.4. Confianza nas propias posibilidades na 
práctica dos xogos,con aceptación das limitacións 
persoais.

B6.1. Recoñecer 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

B6.5. O xogo como actividade común a todas as 
culturas.

B6.6. Coñecemento e práctica dalgúns xogos de 

B6.2. Recoñecer 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.

CCEC – CAA -
CSC
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º e 2º: UNIDADE 13 – XOGOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Galicia. Descubrimento de xogos interculturais.

B6.7. Práctica de xogos libres e organizados.

EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos tradicionais 
de Galicia.

CCEC – CAA -
CSC

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

CCEC – CSC -
CAA

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

CRITERIOS E ESTÁNDARES COMÚNS PARA TODAS AS UNIDADES DE 1º e 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp, clave

B1.2. Aceptación e respecto cara ás 
normas, regras, estratexias e persoas que 
participan no xogo. Elaboración e 
cumprimento dun código de xogo limpo.

B1.1. 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..

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

CSC - CAA - 
CSIEE

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

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e 
social responsable, respectándose a un mesmo e 
aos outros e outras nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas. e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

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.

CS
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7.- PERFIL COMPETENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º E 2º

Competencias
clave

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE Mínimos

CSC 111 Mostra boa disposición para solucionar conflitos de xeito razoable

CCL 112 Comeza a recoñecer as condutas inapropiadas que se producen nos xogos

CAA 131 Participa nas actividades propostas para mellorar a súa competencia motriz

CSIEE 132 Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores

CAA 133 Vai incorporando nas súas rutinas o coidado e a hixiene do corpo

CAA 134 Participa na recollida do material utilizado nas clases

CAA 135 Acepta formar parte do grupo que lle corresponde

CAA 211
Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da 
clase.

CAA 221 Coñece e identifica as partes do corpo propias e as dos compañeiros

CAA 222

Realiza actividades de equilibrio estático con axuda, intentando controlar 
tensión e relaxación
Realiza actividades de equilibrio estático sen axuda, variando o centro de 
gravidade e intentando controlar tensión e relaxación

CAA 223
Reacciona motrizmente ante estímulos sinxelos (auditivos, visuais e táctiles)

Iniciase no equilibrio dinámico

CAA 224
Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos dando respostas motrices 
ás características deses estímulos

CAA 311 Desprázase de distintas formas variando puntos de apoio

CAA 312
Salta de distintas formas variando puntos de apoio

Salta de distintas formas variando puntos de apoio e amplitudes

CAA 313
Iniciase na realización de xiros sobre o eixe lonxitudinal

Iniciase en habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación 
dos segmentos corporais

CAA 314
Iniciase na realización de xiros sobre o eixe lonxitudinal variando puntos de 
apoio

CAA 411 Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento

CAA 413 Realiza bailes sinxelos.

CAA 521
Comeza a identificar os riscos individuais e colectivos das actividades físicas
nas que participa

CAA 611 Iniciase no uso de tácticas elementais dos xogos

CAA 621 Practica xogos libres e xogos organizados.

CSC 623 Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia

CSC
CAA

631 Realiza actividades no medio natural.

CSC
CAA

632
Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra 
do centro.
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8.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA 1º E 2º CURSO DE PRIMARIA.

ASPECTOS VALORADOS 1º e 2º de EP

CONTIDOS

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Comprensión e asimilación dos
contidos.

10%

Realización e execución das
actividades.

20%

Esforzo e interese por superarse 40%

Cumprimento das normas

Respecto aos materiais

Normas de aseo

30%
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9.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA 3º E 4º CURSO DE PRIMARIA.

A. BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F

➔ Participar nas diferentes actividades realizadas mostrando unha actitude positiva á 

hora de levalas a cabo.

B. BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN

➔ Afianzar a lateralidade en relación cos outros e cos obxectos

➔ Tomar conciencia da simetría corporal.

➔ Tomar conciencia da mobilidade das distintas partes do corpo.

➔ Identificar as variacións do ton muscular en distintas situacións

➔ Afianzar a percepción, organización e representación espazo- temporal.

➔ Consolidar o equilibrio estático.

➔ Desenvolver o equilibrio dinámico.

➔ Afirmar a lateralidade.

C. BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES

➔ Mellorar a capacidade de axuste persoal.

➔ Mellorar a coordinación da marcha e da carreira.

➔ Executar con soltura os desprazamentos de marcha e carreira.

➔ Utilizar correctamente a marcha e a carreira en distintas situacións de xogo.

➔ Respectar e aceptar as distintas posibilidades de marcha e carreira de un mesmo e

dos demais.

➔ Saltar coordinadamente.

➔ Adaptar os saltos en distintas situacións: espazo, tempo, obstáculos.

➔ Iniciar as técnicas do salto de altura: batida, salto de Fosbury, salto de rodillo.

➔ Mellorar as formas de xiro en torno ao eixe lonxitudinal, transversal e 

anteroposterior.

➔ Desenvolver a coordinación en accións de rodar e xirar.

➔ Realizar xiros sobre distintos planos e superficies.

➔ Desenvolver a coordinación dinámica nas extremidades superiores.
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➔ Mellorar a capacidade de manexar un móbil coas extremidades superiores, tanto 

estática, como dinamicamente.

➔ Realizar, con eficacia, pases con ambas mas en diferentes exercicios e formas 

xogadas.

➔ Realizar botes de diferentes balóns e pelotas utilizando as dúas mans.

➔ Realizar, correctamente, lanzamentos tanto de forza como de precisión.

➔ Realizar lanzamentos de móbiles tanto a obxectos estáticos como dinámicos.

➔ Desenvolver a coordinación dinámica nos segmentos inferiores.

➔ Mellorar a capacidade de manexar un móbil coas extremidades inferiores, tanto 

estática, como dinamicamente.

➔ Realizar, con eficacia, pases con ambos pes en diferentes exercicios e formas 

xogadas.

➔ Conducir un balón con ambos pes coordinando os movementos de forma que 

resulte un movemento eficaz nas diferentes situacións que se lle propoñan ao 

alumno.

➔ Desenvolver a coordinación óculo – manual con distintos materiais.

➔ Golpear con precisión móbiles en situación estática e dinámica.

D. BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS

➔ Coñecer e valorar as posibilidades de expresión das partes corporais máis 

frecuentes utilizadas (mas, cara…)

➔ Experimentar as posibilidades da voz como elemento expresivo.

➔ Explorar as calidades do movemento corporal.

➔ Recoñecer os xestos codificados e máis habituais utilizados.

➔ Interpretar xestos e expresións dos demais.

➔ Tomar conciencia da posibilidade expresiva do movemento rítmico

E. BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

➔ Adoptar as medidas necesarias para previr accidentes.

F. BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS

➔ Coñecer os xogos populares de Galicia.
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➔ Participar e cooperar nos diversos tipos de xogos populares.

➔ Desenvolver globalmente as habilidades motrices básicas en situacións de xogo e 

en espazos coñecidos.

➔ Practicar xogos populares de Galicia.

➔ Coñecer e practicar xogos predeportivos.

➔ Coñecer e respectar normas básicas de dichos deportes.

➔ Participar de forma activa na práctica de xogos e deportes de equipo.

➔ Respectar as características básicas de comportamento nos deportes de 

equipo:respecto aos compañeiros, ao árbitro, aos adversarios, deportividade, saber

gañar e perder…
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10.-  UNIDADES  DE  TRABALLO  PARA  3º  E  4º  TEMPORALIZADAS,  CON  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE (en vermello os correspondentes ao 4º curso)

10.

UNIDADE 1  – ESQUEMA CORPORAL

TEMPORALIZACIÓN - 7 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 3º e 4º: UNIDADE 1 – ESQUEMA CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

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.

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

CSC - CAA - 
CSIEE

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

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades físicas 
e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas. e actuando con 
interese e iniciativa individual e 
traballo en equipo.

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores.

CSIEE – CAA - 
CCEC

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.

B2.1. 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 competencia motriz entre os nenos e nenas
da clase.

CSC - CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA 3º e 4º: UNIDADE 1 – ESQUEMA CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo ou 
nunha mesma e nos demais.

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.

B2.7. Organización espacial (organización dos 
elementos no espazo, apreciación de 
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).
Organización temporal (duración, sucesión, 
ritmo). Organización espazo-temporal 
velocidade, previsión do movemento).

B2.8. Consolidación da lateralidade e a súa 
proxección no espazo, con recoñecemento da 
esquerda e dereita dos e das demais.

B2.9. Afirmación da lateralidade. 
Recoñecemento da dominancia lateral e da 
dereita e esquerda propias.

B2.10. Posibilidades sensoriais (vista, oído, 
tacto). Experimentación, exploración e 
discriminación das sensacións.

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. CSC - CAA

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

CMCCT - CAA 
- CSC

3º EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes 
obxectos, persoas e espazos en movemento.

CAA – CSC - 
CSIEE

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

3º EFB2.2.5. Reacciona corporalmente ante estímulos 
sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices axeitadas no tempo e no espazo.

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

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

3º EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas. CSIEE - CAA

4º EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades 
propostas para mellorar as capacidades físicas 
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EDUCACIÓN FÍSICA 3º e 4º: UNIDADE 1 – ESQUEMA CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo ou 
mesma

relacionándoas coa saúde.

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

CMCCT - CAA 
- CSC

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

CSC - CAA

3º EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. CSC - CAA - 
CSIEE - 
CMCCT4º EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados 

recoñecendo a súa importancia para a saúde.

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.

3º EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso 
e realizando actividade física.

CMCCT - CAA 
- CSC

4º EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso 
e realizando actividade física nel mesmo ou nun 
compañeiro ou compañeira.
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UNIDADE 2  – EQUILIBRIO

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 2 – EQUILIBRIO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no 
nivel de habilidade.

B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo e 
aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e
regras establecidas. e 
actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo 
en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo ou
nunha mesma e nos demais.

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

3º EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de
niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

CSC - CAA - 
CSIEE

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

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 
movemento).

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.

3º EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de 
sustentación en diferentes posturas e posicións, durante un 
tempo determinado.

CAA – CSC

4º EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de 
sustentación a alturas variables

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

CMCCT - CAA 
- CSC
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 2 – EQUILIBRIO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B3.2. Utilización eficaz e económica das 
habilidades motrices básicas en medios e 
situacións estables e coñecidas.

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.

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. CSC - CAA - 
CSIEE

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.

3º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento guiado.

CSC - CAA

4º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento con certa autonomía.
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UNIDADE 3 – MARCHA - CARREIRA

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 3ª e 4º: UNIDADE 3 – MARCHA - CARREIRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

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 movemento).

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.

3º EFB2.2.5. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA - CSC - 
CSIEE

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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Axuste e consolidación 
dos elementos fundamentais na 
execución das habilidades motrices 
básicas.

B3.1. Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 

3º EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de 
contornos intentando non perder o equilibrio nin a 
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais.

CSC - CCEC - 
CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA 3ª e 4º: UNIDADE 3 – MARCHA - CARREIRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B3.2. Utilización eficaz e económica 
das habilidades motrices básicas en 
medios e situacións estables e 
coñecidas.

adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz.

4º 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, e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais.

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

3º EFB5.2.3. Percibe diferentes niveis de intensidade e esforzo 
na estrutura da clase de Educación física.

CSC - CAA - 
CSIEE

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

B5.5. Adopción das medidas básicas 
de seguridade na execución das 
actividades físicas e no uso de 
materiais e espazos

B5.6 Actitude favorable cara á 
actividade física con relación á 
saúde, manifestando 
comportamentos responsables, 
respectuosos e seguros cara a un 
mesmo e as demais persoas.

B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da práctica
da actividade física.

3º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento guiado.

CSC - CAA

4º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento con certa autonomía.
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UNIDADE 4 – SALTOS

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 4 – SALTOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades físicas
e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas. e actuando con 
interese e iniciativa individual e 
traballo en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

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 movemento).

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.

3º

4º

EFB2.2.5. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas no tempo e no espazo.

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

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.

B3.1. 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.

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas
e artístico-expresivas intentando non perder o equilibrio e a 
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais.

CSC - CCEE - 
CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 4 – SALTOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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.

3º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade 
física, realizando un quecemento guiado.

CSC - CAA

4º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade 
física, realizando un quecemento con certa autonomía.
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UNIDADE 5 – XIROS

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 3º e 4º: UNIDADE 5 – XIROS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

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 movemento).

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.

3º EFB2.2.5. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA - CSC - 
CSIEE

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

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.

B3.1. 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.

3º EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en 
diferentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio
e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais.

CSC - CCEE - 
CAA

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
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EDUCACIÓN FÍSICA 3º e 4º: UNIDADE 5 – XIROS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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.

3º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento guiado.

CSC - CAA

4º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento con certa autonomía.
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UNIDADE 6 – COORDINACIÓN OLLO-MAN

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 3º - 4º: UNIDADE 6 – COORDINACIÓN OLLO-MAN

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

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.

B3.1. 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.

3º EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos 
axeitados e utilizando os segmentos dominantes.

CSC - CCEE - 
CAA

4º EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas
e artístico-expresivas aplicando os xestos axeitados e 
utilizando os segmentos dominantes.
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UNIDADE 7  – COORDINACIÓN OLLO-PE

TEMPORALIZACIÓN - 4 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 3º - 4º: UNIDADE 7 – COORDINACIÓN OLLO-PE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Axuste e consolidación 
dos elementos fundamentais na 
execución das habilidades motrices 
básicas..

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.

3º EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos 
axeitados e utilizando os segmentos dominantes.

CSC - CCEE - 
CAA

4º EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas
e artístico-expresivas aplicando os xestos axeitados e 
utilizando os segmentos dominantes.
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UNIDADE 8 – GOLPEOS

TEMPORALIZACIÓN - 2 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 8 – GOLPEOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1 3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores.

CAA – CSC

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

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 movemento).

 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.

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

CMCCT -  CAA 
- CSC

B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Axuste e consolidación 
dos elementos fundamentais na 
execución das habilidades motrices 
básicas.

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.

3º EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos 
axeitados e utilizando os segmentos dominantes.

CSC - CCEE - 
CAA

4º EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas
e artístico-expresivas aplicando os xestos axeitados e 
utilizando os segmentos dominantes.
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 8 – GOLPEOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B5.5. Adopción das medidas básicas 
de seguridade na execución das 
actividades físicas e no uso de 
materiais e espazos

B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da práctica
da actividade física.

3º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento guiado.

CSC - CAA

4º EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade
física, realizando un quecemento con certa autonomía.

46



UNIDADE 9 – EXPRESIÓN CORPORAL

TEMPORALIZACIÓN - 6 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 9 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

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

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 e 
facendo uso das TIC como apoio 
á área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información que
se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE - CCL - 
CSC

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 - CD

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.

B2.3. Autonomía persoal: autestima, 
expectativas realistas de éxito.

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 competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

CSC - CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 9 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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 movemento).

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.

3º EFB2.2.5. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas no tempo e no espazo.

CAA - CSC - 
CSIEE

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

B3.3. Inicio na adaptación das 
habilidades básicas a situacións non 
habituais e contornos descoñecidos ou
con incerteza, incidindo nos 
mecanismos de decisión.

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, e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais.

CSC - CCEC - 
CAA

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 

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e 
creativa, comunicando 
sensacións e 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 e en parellas ou en grupos.

CCEC - CSC - 
CAA

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
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 9 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

estruturas espazo-temporais e 
execución de bailes e 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.

EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas sinxelas en 
interacción cos compañeiros e compañeiras.

CCEC - CSC

3º B4.5. Desinhibición e 
espontaneidade na práctica de 
danzas ou bailes, con 
independencia do nivel de 
habilidade mostrado.

B4.6. Recreación de 
personaxes reais e ficticios e os
seus contextos dramáticos.

3º B4.7 / 4º B4.5

Desenvolvemento das habilidades 
motrices básicas, participando en 
actividades artístico-expresivas.

3º B4.8 / 4º 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.

3º

EFB4.2.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física 
básica implicada nas actividades artísticas.

CMCCT - CSC - 
CAA

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

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

CMCCT - CAA - 
CSC

49



UNIDADE 10 – XOGOS POPULARES

TEMPORALIZACIÓN - 3 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 10 – XOGOS POPULARES

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.2. Aceptación e respecto cara ás 
normas, regras, estratexias e 
persoas que participan no xogo. 
Elaboración e cumprimento dun 
código de xogo limpo.

B1.1. 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.

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

CCL - CAA - 
CSC

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

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda. e
o resultado das competicións con deportividade.

CSC - CAA

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

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 

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

3º EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en 
situacións motrices habituais.

CAA - CSIEE - 
CSC

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

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos 
e actividades físicas.

CAA - CSIEE - 
CSC
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 10 – XOGOS POPULARES

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

cumprimento das normas de xogo.

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 e características básicas dos 
xogos populares, deportes colectivos, deportes individuais e 
actividades na natureza.

CCEE - CAA - 
CSC

3º EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia. CCEE - CAA - 
CSC

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

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

 CSC  CAA
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UNIDADE 11 – XOGOS PRE-DEPORTIVOS

TEMPORALIZACIÓN - 10 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 11 – XOGOS PRE-DEPORTIVOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.2. Aceptación e respecto cara ás 
normas, regras, estratexias e 
persoas que participan no xogo. 
Elaboración e cumprimento dun 
código de xogo limpo.

B1.1. 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.

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

CCL - CAA - 
CSC

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

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

3º EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda. e
o resultado das competicións con deportividade.

CSC - CAA

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

3º EFB1.3.2. Coñece e respecta a normas de educación viaria en
contornos habituais e non habituais.

CSC - CAA

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

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 

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 

3º  EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en 
situacións motrices habituais.

CAA - CSIEE - 
CSC

4º EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en 
situacións motrices habituais.
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EDUCACIÓN FÍSICA - 4º: UNIDADE 11 – XOGOS PRE-DEPORTIVOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

antisociais.

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

e desempeñando as diferentes 
funcións implícitas en xogos e 
actividades

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos 
e actividades físicas.

CAA - CSIEE - 
CSC

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.

3º EFB6.3.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física 
básica implicada nos xogos e actividades deportivas.

CSC - CAA

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

EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición.

CSC - CAA

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 nas actividades no medio natural.

CSC - CAA

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna 
do lugar.

CSC - CAA
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CRITERIOS E ESTÁNDARES COMÚNS PARA TODAS AS UNIDADES

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp, clave

B1.2. Aceptación e respecto cara ás 
normas, regras, estratexias e 
persoas que participan no xogo. 
Elaboración e cumprimento dun 
código de xogo limpo.

B1.1. 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..

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

CSC - CAA - 
CSIEE

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

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas. e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

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
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11.- PERFIL COMPETENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 3º E 4º

Comp
etenci

as
clave

3º 4º ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE Mínimos

CCL 112
Explica aos seus compañeiros as características dos xogos 
practicados na clase.

CSC 113 Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.
CD 121 Utiliza as TIC para buscar información

131 Participa nas actividades que buscan unha mellora motriz
CAA 131 132 Ten certa autonomía resolvendo problemas motores
CAA 136 Respecta as normas viarias nas saídas do cole.
CAA 135 133 Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

CAA 134 135
Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e os resultados 
das competicións con deportividade

CSC 211
Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

CAA 222
Mantense en equilibrio sobre diferentes bases de sustentación, en
diferentes psturas e posicións a alturas variables

CAA 223 Coñece os músculos e articulacións principais do corpo humano.

CAA 224
Identifica dereita e esquerda en si mesmo e no espazo e sitúase á
dereita e esquerda de diferentes obxectos é persoas.

CAA 225
Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices axeitadas.

CAA 311
Realiza desprazamentos con certa continuidade e intentando 
axustalos aos parámetros espazo-temporais.

313
Realiza lanzamentos e recepcións empregando xestos axeitados 
cos segmentos dominantes

312
Realiza saltos variando puntos de apoio e de distintas formas 
intentando non perder o equilibrio axustándose aos parámetros 
espaciais

CAA 315 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

CAA 411

Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en 
grupos.

CAA 412
Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente, en parellas.

CAA 511 Participa activamente na mellora das capacidades físicas
CSIEE 513 Entende os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde
CAA 514 Adopta hábitos posturais axeitados
CCL 531 Ten en conta a seguridade na practica das actividades físicas
CAA 612 Utiliza as habilidades motrices básicas en xogos

CCEC 623 Coñece xogos populares galegos

CSC 641
Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas 
actividades no medio natural.

CSC 642 Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna do lugar.
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12.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA 3º E 4º CURSO DE PRIMARIA.

ASPECTOS VALORADOS 3º e 4º de EP

CONTIDOS

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Comprensión e asimilación dos
contidos.

10%

Realización e execución das
actividades.

30%

Esforzo e interese por superarse 35%

Cumprimento das normas

Respecto aos materiais

Normas de aseo

25%
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13.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA 5º E 6º CURSO DE PRIMARIA.

A. BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F

➔ Explicar un xogo aos seus compañeiros

➔ Identifica as condutas negativas nas actividades deportivas

➔ Ser consciente das súas capacidades

➔ Empregar as TIC’s para buscar a información que se lle solicita

➔ Participar activamente nas actividades propostas.

B. BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN

➔ Coñecer as posibilidades de movemento que ten o corpo.

➔ Vivenciar o gasto de enerxía que se produce cos exercicios físicos.

➔ Coñecer diferentes formas de situarse no espazo.

➔ Entender o concepto de "tempo", asociándoo e relacionándoo coas actividades 

propias.

➔ Calcular as distancias en relación co espazo.

➔ Calcular as distancias en relación co tempo.

➔ Valorar a importancia do feito de que cada ser humano ten unhas posibilidades e 

uns límites determinados.

C. BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES

➔ Experimentar equilibrios estáticos e dinámicos.

➔ Desenvolver a flexibilidade.

➔ Coñecer a resistencia e os seus diferentes tipos.

➔ Practicar actividades que desenvolvan a resistencia aeróbica.

➔ Calcular a velocidade dos movementos.

➔ Coñecer e definir o concepto de coordinación.

➔ Practicar diferentes formas de desprazamentos e coñecer as funcións que 

cumpren.

➔ Distinguir diferentes tipos de saltos e experimentar con eles.

➔ Coñecer diferentes formas de transporte nos xogos e deportes.

➔ Practicar formas de xiro analizando os eixes, posicións e traxectorias.
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➔ Entender e poñer en práctica o mecanismo dos lanzamentos.

D. BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS

➔ Entender o concepto de "expresión corporal".

➔ Valorar a importancia da expresión corporal como contido da Educación Física.

➔ Coñecer o corpo para expresarse a través del.

➔ Recoñecer os bailes como forma de expresión individual e colectiva.

➔ Contar historias a través dos bailes

➔ Entender o teatro como un medio de educación e de expresión.

E. BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

➔ Coñecer os compoñentes vitais dos alimentos.

➔ Coidar a postura buscando sempre o equilibrio corporal.

➔ Coñecer e distinguir os criterios hixiénicos relacionados co medio.

➔ Coñecer e practicar o quentamento.

➔ Valorar a importancia que a actividade física teñen para manter a saúde.

➔ Coñecer as normas de prevención en relación coa seguridade.

F. BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS

➔ Practicar xogos e deportes cooperativos.

➔ Recuperar os xogos cooperativos e clasificalos.

➔ Coñecer e practicar xogos na natureza.
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14.- UNIDADES DE TRABALLO PARA 5º E 6º TEMPORALIZADAS, CON OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE (en vermello os correspondentes ao 6º curso).

UNIDADE 1 – CONDICIÓN FÍSICA

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 1 – CONDICIÓN FÍSICA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.3. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades propias da práctica 
da actividade física.

B1.7. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no 
nivel de habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros 
e outras 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.

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

CSC – CAA - 
CSIEE

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

CAA - CSC

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 habilidades motrices, 
recoñecendo a influencia da condición 
física na mellora destas.

B3.7. Valoración do esforzo e o traballo 
ben executado desde o punto de vista 
motor como base para a propia 
superación.

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, axustándose a parámetros espazo-temporais e
intentando manter o equilibrio postural.

CSC – CCEC –
CAA - CSIEE
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 1 – CONDICIÓN FÍSICA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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.

B5.1. 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. 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 - 

CMCCT

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 - 

CMCCT

EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais axeitados 
na súa vida cotiá e na práctica da actividade física, 
recoñecendo a súa importancia para a saúde.

CSC – CAA – 
CSIEE - 
CMCCT

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.

CSC – CSIE - 
CAA

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

CAA – CMCCT 
- CSC

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

CSC – CAA - 
CSIEE

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 – CMCCT 
- CSC

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 - CMCCT
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UNIDADE 2 - BALONCESTO

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 2 - BALONCESTO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
relacionada coa área.

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 comunicación como
recurso de apoio á área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información que
se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE

CCL - CSC

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

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

B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras 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.

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

CSC - CAA

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 

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.

EFB3.1.3. 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 os xestos cos segmentos dominantes e non dominantes.

CSC – CCEC –
CAA - CSIEE
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 2 - BALONCESTO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

desprazamentos, saltos, xiros, 
lanzamentos e recepcións.

B6.1. Uso adecuado das estratexias 
básicas de xogo relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

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

B6.5. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 
condición física, participando en 
xogos predeportivos e en 
predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo.

B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas.

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición.

CMCCT – CSC 
- CAA
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UNIDADE 3 – EXPRESIÓN CORPORAL

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 3 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

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 dos e das 
demais.

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

CSC – CAA - 
CSIEE

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

CSC – CAA - 
CSIEE

B1.7. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras 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.

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

CSIEE – CAA - 
CCEC

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 ou nunha mesma e nos 
demais.
B2.3. Autonomía persoal: autestima, 

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

63



EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 3 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

expectativas realistas de éxito.

B3.4. Control e dominio motor e 
corporal desde unha formulación 
previa á acción.

B3.7. Valoración do esforzo e o 
traballo ben executado desde o punto
de vista motor como base para a 
propia superación.

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, axustándose
a parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio 
postural.

CSC – CCEC - 

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 
intentando manter o equilibrio postural.

CSC – CCEC - 

CAA  - CSIEE

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. CSC - CAA - 
CSIEE

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.

B4.1. Utilizar os recursos expresivos 
do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando 
sensacións e 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. Representa ou expresa de forma creativa movementos a 
partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en parellas 
ou en grupos.

CCEC - CSC - 

CAA

EFB4.1.3. Coñece propón e practica bailes e danzas representativas 
da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía 
establecida.

CSC – CCEC - 

CAA  - 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.

CSC – CCEC - 

CAA  - CSIEE
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 3 – EXPRESIÓN CORPORAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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.

B4.6. 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 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. Identifica a capacidade física básica implicada de forma 
máis significativa nas actividades expresivas.

CMCCT - CSC 
- CAA

EFB4.2.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das 
capacidades físicas para a mellora das habilidades motrices 
implicadas nas actividades artístico-expresivas.

CMCCT - CSC 
- CAA
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UNIDADE 4 - ATLETISMO

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 6º: UNIDADE 4 - ATLETISMO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias da práctica da 
actividade física.

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 dos e das 
demais.

EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente as condutas non 
apropiadas que se producen na práctica deportiva ou nos 
espectáculos deportivos..

CSC - CAA - 
CSIEE

B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
relacionada coa área.

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 comunicación como 
recurso de apoio á área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información que
se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE  - CCL - 
CSC

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

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

B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras 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 

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

CSC - CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA - 6º: UNIDADE 4 - ATLETISMO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

traballo en equipo.

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.

B3.1. 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, axustándose
a parámetros espazo-temporais e intentando manter 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 - CCEC - 

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 
intentando manter o equilibrio postural.

CSC - CCEC - 

CAA  - CSIEE

B6.5. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 
condición física, participando en 
xogos predeportivos e en 
predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo.

B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas.

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

CMCCT - CSC 
- CAA

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das 
capacidades físicas para a mellora das habilidades motrices.

CMCCT - CSC 
- CAA
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UNIDADE 5 - ORIENTACIÓN

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 5 - ORIENTACIÓN

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias da práctica da 
actividade física.

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 dos e das 
demais.

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

CSC - CAA - 
CSIEE

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 comunicación como 
recurso de apoio á área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información que
se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE  - CCL - 
CSC

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

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

B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas en distintos contornos 
incluíndo a natural e nos xogos, 
aceptando as normas e regras 
establecidas. e actuando con 

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

CSC - CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 5 - ORIENTACIÓN

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

interese e iniciativa individual e 
traballo en equipo.

B3.3. Adaptación das habilidades 
motrices a contornos de práctica non 
habituais que favorezan toma de 
decisións, con seguridade e 
autonomía: o medio natural.

B3.6. Autonomía e confianza nas 
propias habilidades motrices en 
situacións e contornos non 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.

EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio 
natural ou en contornos non habituais, adaptando as habilidades 
motrices á diversidade e incerteza procedente da contorno e ás súas 
posibilidades.

CSC - CAA - 
CSIEE

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.

CAA - CSIEE - 
CSC

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.

B6.9. Coñecemento, goce, coidado e 
valoración da natureza.

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 nas actividades no medio natural.

CSC - CAA

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna 
do lugar.

CSC - CAA
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UNIDADE 6 - VOLEI

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 6 - VOLEI

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
relacionada coa área.

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 comunicación como 
recurso de apoio á área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información que
se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE  - CCL - 
CSC

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

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

B3.1. Adaptación da execución das 
habilidades motrices a situacións de 
práctica de complexidade crecente, 
con eficiencia, seguridade e 
creatividade.

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.

EFB3.1.3. 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 os xestos cos segmentos dominantes e non dominantes.

CSC - CCEC - 
CAA  - CSIEE

B6.1. Uso adecuado das estratexias 
básicas de xogo relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

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 

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
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 6 - VOLEI

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

actividades

B6.5. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 
condición física, participando en 
xogos predeportivos e en 
predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo.

B6.6. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas.

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición.

CMCCT – CSC
- CAA
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UNIDADE 7 - BÁDMINTON

TEMPORALIZACIÓN - 5 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 7 - BÁDMINTON

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
relacionada coa área.

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 comunicación como 
recurso de apoio á área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información que
se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE  - CCL - 
CSC

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

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

B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras 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.

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

CSC - CAA

B3.1. Adaptación da execución das 
habilidades motrices a situacións de 
práctica de complexidade crecente, 
con eficiencia, seguridade e 
creatividade.

B3.1. Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás  condicións 

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

CSC - CCEC - 
CAA  - CSIEE
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 7 - BÁDMINTON

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

establecidas de forma eficaz.

B6.1. Uso adecuado das estratexias 
básicas de xogo relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

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

B6.5. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 
condición física, participando en 
xogos predeportivos e en 
predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo.

B6.6. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas.

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición.

CMCCT – CSC
- CAA
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UNIDADE 8 - HÓCKEI

TEMPORALIZACIÓN - 5 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA - 6º: UNIDADE 8 - HÓCKEI

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
relacionada coa área.

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 
comunicación como recurso de apoio á 
área.

EFB1 2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para buscar a información 
que se lle solicita.

CD - CAA - 
CSIEE  - CCL - 
CSC

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

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

B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física.

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras 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.

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

CSC - CAA

B3.1. Adaptación da execución das 
habilidades motrices a situacións de 
práctica de complexidade crecente, 
con eficiencia, seguridade e 
creatividade.

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.

EFB3.1.3. 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 os xestos cos segmentos 
dominantes e non dominantes.

CSC - CCEC - 
CAA  - CSIEE

74



EDUCACIÓN FÍSICA - 6º: UNIDADE 8 - HÓCKEI

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B6.1. Uso adecuado das estratexias 
básicas de xogo relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

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

B6.5. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 
condición física, participando en 
xogos predeportivos e en 
predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo.

B6.6. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa práctica 
de actividades físico-deportivas.

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición.

CMCCT – CSC
- CAA
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UNIDADE 9 - XOGOS

TEMPORALIZACIÓN - 8 sesións

EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 9 - XOGOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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 dos e das 
demais.

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

CSC - CAA - 
CSIEE

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

CSC - CAA - 
CSIEE

B1.7. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.

B1.11. 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 aos 
outros e outras 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.

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

CSC - CAA

B2.3. Autonomía persoal: autestima, 
expectativas realistas de éxito.

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a 
propia realidade corporal e a dos e 
das demais, 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
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 9 - XOGOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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.

B3.6. Autonomía e confianza nas 
propias habilidades motrices en 
situacións e contornos non habituais.

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.

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.

EFB3.1.4. 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 
intentando manter o equilibrio postural.

CSC - CCEC - 
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 da contorno e ás súas 
posibilidades.

CSC - CAA - 
CSIEE

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 

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

EFB5.1.3. 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 - 
CMCCT
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 9 - XOGOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

hábitos nocivos para a saúde.

B6.1. Uso adecuado das estratexias 
básicas de xogo 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

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 na natureza.

CCL - CCEE - 
CAA - CSC

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

CCEC - CAA - 
CSC

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

CCEC - CAA - 
CSC

B6.6. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición.

B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas.

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición.

CMCCT - CSC 
- CAA
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º - 6º: UNIDADE 9 - XOGOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

B6.9. Coñecemento, goce, coidado e 
valoración da natureza.

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 nas actividades no medio natural.

CSC - CAA

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna 
do lugar.

CSC - CAA
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CRITERIOS E ESTÁNDARES COMÚNS PARA TODAS AS UNIDADES

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp, clave

B1.2. Adopción de actitudes de colaboración,
tolerancia, respecto e resolución pacífica dos
conflitos na práctica de xogos e outras 
actividades físicas.

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 dos e das demais.

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

CSC - CAA - 
CSIEE

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.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e 
social responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras 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.

EFB1.3.3. 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

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).

B5.3. 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 
ou mesma

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

CSC - CSIE - 
CAA

B5.5. Recoñecemento e aplicación das 
medidas básicas de prevención e seguridade
na práctica de actividade física en relación 
coa execución motriz e co uso de materiais e
espazos.

B5.3. 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 – CM - 
CCT
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15.- PERFIL COMPETENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 5º E 6º CURSO

Competencias
clave

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE Mínimos

CCL 112
Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na 
clase e o seu desenvolvemento.

CSC 113
Recoñece as condutas non apropiadas da práctica deportiva ou dos 
espectáculos deportivos.

CSIEE 114 Mostra un nivel de autoconfianza axeitado ás súas capacidades.
CD 121 Usa as TIC para buscar a información solicitada
CD 122 Presenta os traballos segundo as pautas dadas
CSC 123 Respecta as opinións dos demais
CAA 131 Ten interese por mellorar a competencia motriz
CSIEE 132 Demostra autonomía e confianza ante diferentes situacións motrices
CAA 132 Resolve problemas motores con espontaneidade
CAA 133 Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

CAA 134
Respecta o material utilizado nas clases e participa na súa recollida e 
organización.

CSC 135 Acepta formar parte do grupo que lle corresponde
CSC 135 Acepta os resultados das competicións con deportividade

CSC 136
Respecta as normas de educación viaria ao realizar actividades fora do 
centro

CSC 211 Respecta aos seus compañeiros

CSC 211
Respecta os diferentes niveis de competencia motriz entre os nenos e 
nenas da clase

CAA 212 É consciente do esforzo que implica a aprendizaxe de novas habilidades

CAA 311
Se despraza correctamente en función da actividade motriz
Adapta os desprazamentos en función da actividade motriz

CAA 312  Utiliza a habilidade motriz de saltos nas diferentes actividades de clase
Realiza botes, lanzamentos e recepcións de pelotas nas actividades físicas,
anticipándose á súa traxectoria para esquivalas ou interceptalas

CAA 314 Utiliza a habilidades motriz de xiro nas diferentes actividades da clase
CAA 315 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

CAA 316
Realiza as actividades físicas e os xogos que se lle propoñen (no cole, no 
medio natural, en contornas non habituais...)

CAA 411
Representa personaxes e situacións utilizando os recursos expresivos do 
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.

CAA 412
Representa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente, en parellas ou en grupos.

CAA 422
Recoñece a importancia das capacidades físicas para a mellora das 
habilidades motrices das actividades artístico-expresivas.

CAA 511 Ten interese por mellorar as capacidades físicas.

CSIEE 512
Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física 
(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

CSC 513
Trae ás clases a roupa e calzado axeitado para a práctica de actividade 
física sen dar importancia á marca: chándal, pantalón curto, mallas, 
camiseta e calzado deportivo

CAA 514
Pon en práctica as normas básicas de aseo (lavar as mans, cara, axilas e 
cambiar a camiseta) ao final de cada sesión. Teñen que traer xabón, unha 
pequena toalla e unha camiseta limpa.

CAA 515 Realiza os quecementos de forma sistemática.

CAA 521
Mellora as súas capacidades físicas básicas axustando o esforzo á tarefa 
física que realizan.

CAA 522 É capaz de tomarse o pulso

CAA 523
É capaz de adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da 
actividade.

CCL 531 Explica e recoñece algunha lesión deportiva común
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CAA 611 É capaz de resolver situacións básica de táctica individual e colectiva
CAA 612 Combina algunhas HMB en función do obxectivo da actividade motriz

CCL 621
Coñece algún xogo popular, deporte colectivo, deporte individual e 
actividade na natureza.

CCEC 622 Coñece algún xogo e deporte tradicional de Galicia.

CCEC 623
Practica con interese os xogos populares tradicionais galegos traballados 
nas clases respectando principios e regras destes

CAA 631 Identifica a principal capacidade física básica implicada nos exercicios.

CAA 632
Sabe que o desenvolvemento das capacidades físicas melloran as 
habilidades motrices.

CAA 633 Distingue xogos e deportes individuais e colectivos

CSC 641
Recolle os residuos que se xeran nas actividades no medio natural 
facéndose responsable da súa eliminación

CSC 642 Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna do lugar.

16.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA 5º E 6º CURSO DE PRIMARIA.

ASPECTOS VALORADOS 5º e 6º de EP

CONTIDOS

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Comprensión e asimilación dos
contidos.

10%

Realización e execución das
actividades.

40%

Esforzo e interese por superarse 20%

Cumprimento das normas

Respecto aos materiais

Normas de aseo

20%
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17.- INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN EN E. FÍSICA

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Na avaliación inicial: recoller información das familias nos casos onde exista unha 

problemática que incida no desenrolo da actividade motora, informe do centro de 

procedencia no seu caso, entrevista e contraste de experiencias con compañeiros e 

reflexión persoal.

Na avaliación da aprendizaxe:

• Observación directa e sistemática: ficha de rexistro ou ficha de seguimento.

• Análise de producións dos alumnos:  actividades e realizacións prácticas, etc.

• Intercambios orais cos alumnos: diálogo, participación en asemblea de clase...

Utilizaremos para a recollida e anotación dos datos a ficha de seguimento ou ficha 

de avaliación do alumno.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

• Avaliación inicial: Mediante unha entrevista co mestre anterior e coas familias en 

caso de problemática motora nas primeiras semanas do curso (só no caso de alumnos 

que teñamos por primeira vez) e o informe do centro de procedencia, en caso de 

incorporarse ao centro.

• Avaliación personalizada do alumno que se reflectirá nunha ficha de seguimento 

ou ficha de avaliación do alumno. Non se fará en todas as unidades unha sesión 

específica de avaliación, senón que iremos observando e anotando nas diferentes sesións

aspectos relevantes seguindo os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

establecidos en cada unidade didáctica.

Ao  final  de  cada  trimestre  realizarase  unha  valoración  final  do  traballado  durante  o

mesmo. Ao final de curso farase unha valoración media dos tres trimestres. A avaliación

será tamén formativa en canto que revisaremos o proceso de ensinanza e aprendizaxe

remodelando ou variando as actividades, método, recursos segundo sexa necesario ao

longo do curso.
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