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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten 

fillos, netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son os seguintes: 

- O nivel económico e cultural é medio. 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades que inflúe na nosa comunidade escolar.  

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo por ser núcleo industrial. 

- O consumo infantil, en termos xerais, é de nivel alto.  

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9 a 2, quedando a tarde para realizar actividades 
extraescolares. 

- O colexio está no centro do núcleo urbano e case todos os alumnos veñen andando. 

- O estar situado no centro da localidade fai que sexa moi utilizado polos rapaces nas horas de lecer. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 
 
 



2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Comunicación lingüística:  

A área tamén contribúe, como o resto das áreas, á adquisición da competencia lingüística ao ofrecer gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario específico da área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Certas actividades que se realizan en E. F. como son: a apreciación de distancias, velocidades, traxectorias, ocupación do espazo,  agrupamentos, 

planos, figuras xeométricas, etc. teñen que ver e moito coa área de Matemáticas.  

Competencia dixital:  

A área de E. F. contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de vista: por unha banda, aprenden a valorar  criticamente as mensaxes 

referidas ao corpo  e procedentes dos medios de comunicación. E doutra banda, o alumnado ten que ser quen busque a información usando as 

TIC.  

Aprender a aprender:  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino aprendizaxe. 

Contribúe, en menor medida a esta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto de 

partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas  motrices máis complexas. Iso permite 

o establecemento de metas  alcanzables cuxa consecución xera auto confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas 

colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.   



Competencias sociais e cívicas:  

A características da área, especialmente no que se refire á dinámica de relación, presentes nas sesións, faia adecuada para a educación en 

habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

A área aborda a iniciativa e espírito emprendedor do alumnado, mellorando o coñecemento do seu propio corpo e incrementando o nivel de 

habilidades e de capacidades. Empraza ao alumnado para tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar auto 

superación, perseveranza e actitude positiva. Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado, en aspectos de organización individual e 

colectiva das actividades físicas, deportivas e expresivas.   

Conciencia e expresións culturais:  

A área achégase a esta competencia potenciando o  desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización e a expresión. 

Favorece  a expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa. Contribúe mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos do 

corpo e do movemento, á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faio mediante o recoñecemento e a 

apreciación das manifestacións culturais específicas da  motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais e as actividades 

expresivas.  

 

 



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

1º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 5% Rexistro 

anecdótico 

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 10% Escala de 

observación 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Rexistro 

anecdótico 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda.  
 

5% Rexistro 

anecdótico 

EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos. 

15% Escala de 

observación 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 15% Escala de 

observación 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias. 15% Escala de 

observación 

EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación 

e boa orientación espacial. 

15% Escala de 

observación 

EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina diaria. 10% Rexistro 

anecdótico 



EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 5% Rexistro 

anecdótico 

 

2º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información.  
 

10% Escala de 

observación 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 5% Rexistro 

anecdótico 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 10% Rexistro 

anecdótico 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da clase.  
 

5% Rexistro 

anecdótico 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias. 15% Escala de 

observación 

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

estable. 

15% Escala de 

observación 

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con 

desinhibición e espontaneidade. 

10% Escala de 

observación 

EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con 

autonomía. 

10% Rexistro 

anecdótico 



EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 10% Rexistro 

anecdótico 

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

10% Escala de 

observación 

 

3º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1 1.1. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable 5% Rexistro 

anecdótico 

EFB1 1.2. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos. 5% Rexistro 

anecdótico 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 5% Rexistro 

anecdótico 

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

a respiración. 

10% Escala de 

observación 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 10% Escala de 

observación 

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

10% Escala de 

observación 

EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos. 10% Escala de 

observación 



EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.  
 

10% Escala de 

observación 

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 10% Escala de 

observación 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 10% Escala de 

observación 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 5% Rexistro 

anecdótico 

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

10% Rexistro 

anecdótico 

 

4.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

   Entenderemos por Metodoloxía o conxunto de procedementos e técnicas relativas á maneira de impartir o ensino, é dicir, 

responde á cuestión, ¿como ensinar?. Definimos a metodoloxía empregada nesta programación como: flexible, activa, 

participativa, integradora e global que está baseada no proceso por encima do resultado. 

   O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4.3.f define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado 

e o logro dos obxectivos suscitados. 

  Neste artigo establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así 

como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado:  



▪ A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto 

ideal para a maioría das aprendizaxes.  

▪ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias 

clave ao longo de toda a etapa.  

▪ As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado.  

▪ O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 

os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.  

▪ Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por 

retos ou a cooperación.  

▪ Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos 

na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable.  

A metodoloxía empregada será adaptada a nova normalidade ocasionada polo COVID-19. Os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais. No caso do emprego de materiais priorizarase o emprego individual e limítanse 



aquelas actividades nas que teñan que ser usados por varios alumnos. Todo o material limparase e desinfectarase despois do seu 

uso ou reservarase para deixar en corentena (un mínimo de 48h antes do emprego do mesmo por outro grupo).  

De ser precisa unha transición a formación semipresencial ou telemática, subiranse  propostas a Aula Virtual do centro.  Motivarase 

ao alumnado a facer actividade física e así manter un estilo de vida saudable. Realizaremos xogos interactivos e retos motrices 

que versen sobre os contidos da materia (alimentación, saúde, expresión corporal, danza, relaxación, habilidades motrices…). O 

alumnado, coa colaboración das súas familias deberán de remitir vídeos, fotos ou documentos que mostren as tarefas realizadas.  

 

ESTILOS DE ENSINO 

   Os estilos de ensino que se utilizarán ó longo das Unidades Didácticas indicaranse en cada unha delas. Teremos como referente 

a Muska Mosston que propuxo una serie de  estilos ordeados en progresión de máis a menos directivistas (de abaixo cara arriba): 

 

 



       Os estilos de ensino  máis utilizados ó longo das unidades serán a asignación de tarefas e a resolución de problemas, aínda 

que tamén utilizaremos o xogo como recurso metodolóxico. Segundo José María Cagigal. O xogo é unha acción libre, espontánea 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúase cunha limitación espacial e temporal, conforme a unhas 

determinadas regras establecidas ou improvisadas e cuxo elemento informativo é a tensión. 

 

5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR.  

RECURSOS MATERIAIS: Na seguinte táboa recollese a relación do material que empregaremos para o desenvolvemento das 

unidades didácticas. 

Materiais convencionais Materiais non convencionais 

Pequeno material Gran material Vida cotiá Refugallo( ANEXO 

● Aros. 

● Balóns. 

● Brúxulas e balizas. 

● Conos. 

● Cordas 

● Diábolos. 

● Discos voadores. 

● Bancos suecos. 

● Canastas. 

● Colchonetas. 

● Quitamedos. 

● Espaldeiras. 

● Paracaídas. 

● Porterías. 

● Telas. 

● Panos. 

● Vasoiras. 

● Globos. 

● Gomas. 

● Botellas de plástico. 

● Botes de iogur. 

● Caixas de cartón. 

● Latas. 

● Periódicos. 

● Neumáticos. 

● Sacos. 



● Indiacas. 

● Malabares. 

● Petos. 

● Palas ou raquetas. 

● Pelotas. 

● Picas. 

● Sticks. 

● Plinto. 

● Redes. 

 

● Botellas lastradas. 

● Maracas. 

● Mazas. 

● Suavibol. 

● Chapas. 

● Pelotas cometa. 

● Zancos. 

● Aros. 

 

 

6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

-Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Os criterios de cualificación corresponderase coa ponderación 

do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación. -A avaliación das competencias clave está integrada 

na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as 

destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situación expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o 

que se aprende desde una formulación integradora. 



-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso 

de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo, incorporaranse 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou 

a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias 

dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo cooperativo e desde a colaboración co 

profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe. 

- En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor/a. 

 

7.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         



5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?         

4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais?         

8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 



8.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Tal e como se establece no Decreto 229/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para aquel 

alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse, sempre que sexa posible, as medidas de atención á diversidade que 

define o mencionado Decreto: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 

k) Programas específicos personalizados. 



l) Programas de habilidades sociais. 

 

9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado co 

fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñada a determinar o grao 

de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica as 

necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade tanto 

ordinarias como extraordinarias que sexan precisas. 

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a. Esta 

información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende en gran 

medida de estes factores. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

A propia metodoloxía empregada baseada en proxectos de traballo converterase na mellor ferramenta de atención á diversidade. A 

devandita metodoloxía permitiranos adaptarnos ás necesidades do noso alumnado ofrecéndolle diferentes tarefas e 

responsabilidades segundo as súas características. Basearemos o traballo na técnica de aprendizaxe cooperativa ou significativa 



onde o obxectivo último será a inclusión de todo o alumnado. Levaranse a cabo medidas de reforzo educativo por parte do titor/a 

naqueles casos que sexa  necesario, así como apoios polo profesorado con disponibilidade horaria. 

No  caso de aparecer  alumnado con NEAE, estaremos en contacto co Departamento de Orientación para a súa valoración, 

organización dos apoios requeridos e o seguimento da evolución. Nos casos xa diagnosticados levarase una estreita coordinación 

entre a titoría e o resto de especialistas e continuarase coas medidas de atención á diversidade xa iniciadas o curso anterior. 

Os criterios para a organización e a distribución dos recursos no ciclo intentan dar una resposta educativa adaptada á diversidade 

de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado co fin de facilitar o logro dos obxectivos nesta etapa educativa. 

Todos estes apoios van cambiando ao longo do curso segundo as necesidades e as evolucións dos nenos/as, pensando sempre 

que este reforzo e transitorio. Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de lingua e 

matemáticas. Destacar a importancia de establecer unha boa coordinación entre todos os profesores implicados e o Departamento 

de Orientación. 

O profesorado deste ciclo que dispón de sesións  realiza apoios temporais noutras aulas do ciclo, e tamén atende alumnado fora da 

aula. Neses apoios traballase o currículo, garantíndolle ao alumno/a con necesidades acadar os contidos da materia que se está a 

impartir na aula. Esta atención individualizada incide en aspectos curriculares e en estratexias de aprendizaxe. 

 

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

-Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 



-Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, 

-Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 

-Potenciarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, 

a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

-A seguridade viaria promóvese a través de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin 

de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón europeo/a, persoa viaxeira e 

persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 

Este curso non están prevista actividades complementarias nin extraescolares debido a situación sanitaria orixinada polo Covid-19 

 



13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 

COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Seguiranse os seguintes criterios: 

- Impartición do 80% da materia. 

- Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. 

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación, metodoloxía, 

etc. Asumiranse as decisións oportunas no seo da coordinación do nivel, tendo en conta as orientacións da Comisión de Coordinación 

pedagóxica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

2.º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO 2020-21 

 

 MESTRA: Mª Jeanette Sánchez Orjales 

 

CEIPP SANTA MARÍA 



1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten 

fillos, netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son os seguintes: 

- O nivel económico e cultural é medio. 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades que inflúe na nosa comunidade escolar.  

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo por ser núcleo industrial. 

- O consumo infantil, en termos xerais, é de nivel alto.  

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9 a 2, quedando a tarde para realizar actividades 
extraescolares. 

- O colexio está no centro do núcleo urbano e case todos os alumnos veñen andando. 

- O estar situado no centro da localidade fai que sexa moi utilizado polos rapaces nas horas de lecer. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 

 

 

 



2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Comunicación lingüística:  

A área tamén contribúe, como o resto das áreas, á adquisición da competencia lingüística ao ofrecer gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario específico da área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Certas actividades que se realizan en E. F. como son: a apreciación de distancias, velocidades, traxectorias, ocupación do espazo,  agrupamentos, 

planos, figuras xeométricas, etc. teñen que ver e moito coa área de Matemáticas.  

Competencia dixital:  

A área de E. F. contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de vista: por unha banda, aprenden a valorar  criticamente as mensaxes 

referidas ao corpo  e procedentes dos medios de comunicación. E doutra banda, o alumnado ten que ser quen busque a información usando as 

TIC.  

Aprender a aprender:  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino aprendizaxe. 

Contribúe, en menor medida a esta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto de 

partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas  motrices máis complexas. Iso permite 

o establecemento de metas  alcanzables cuxa consecución xera auto confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas 

colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.   



Competencias sociais e cívicas:  

A características da área, especialmente no que se refire á dinámica de relación, presentes nas sesións, faia adecuada para a educación en 

habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

A área aborda a iniciativa e espírito emprendedor do alumnado, mellorando o coñecemento do seu propio corpo e incrementando o nivel de 

habilidades e de capacidades. Empraza ao alumnado para tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar auto 

superación, perseveranza e actitude positiva. Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado, en aspectos de organización individual e 

colectiva das actividades físicas, deportivas e expresivas.   

Conciencia e expresións culturais:  

A área achégase a esta competencia potenciando o  desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización e a expresión. 

Favorece  a expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa. Contribúe mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos do 

corpo e do movemento, á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faio mediante o recoñecemento e a 

apreciación das manifestacións culturais específicas da  motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais e as actividades 

expresivas.  

 

 



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

1º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos publicitarios. 

5% TRABALLO 

ESCRITO 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 10% REXISTRO 

ANECDÓTICO 

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

competencia motriz. 

15% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 10% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% REXISTRO 

ANECDÓTICO 

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.  
 

10% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con 

autonomía. 

10% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 



EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 5% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.  
 

10% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

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

15% ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

 

2º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.  
 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

10% Diario de clase 

(escala de 

observación)  



EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

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

sustentación estable. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

respiración. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 

3º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura 

e limpeza. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

coordinación e boa orientación espacial. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

10% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con 

desinhibición e espontaneidade. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.  
 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 

 

 

 



4.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

   Entenderemos por Metodoloxía o conxunto de procedementos e técnicas relativas á maneira de impartir o ensino, é dicir, 

responde á cuestión, ¿como ensinar?. Definimos a metodoloxía empregada nesta programación como: flexible, activa, 

participativa, integradora e global que está baseada no proceso por encima do resultado. 

   O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4.3.f define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado 

e o logro dos obxectivos suscitados. 

  Neste artigo establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así 

como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado:  

▪ A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto 

ideal para a maioría das aprendizaxes.  

▪ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias 

clave ao longo de toda a etapa.  

▪ As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado.  

▪ O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 



os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.  

▪ Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por 

retos ou a cooperación.  

▪ Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos 

na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable.  

A metodoloxía empregada será adaptada a nova normalidade ocasionada polo COVID-19. Os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais. No caso do emprego de materiais priorizarase o emprego individual e limítanse 

aquelas actividades nas que teñan que ser usados por varios alumnos. Todo o material limparase e desinfectarase despois do seu 

uso ou reservarase para deixar en corentena (un mínimo de 48h antes do emprego do mesmo por outro grupo).  

De ser precisa unha transición a formación semipresencial ou telemática, subiranse  propostas a Aula Virtual do centro.  Motivarase 

ao alumnado a facer actividade física e así manter un estilo de vida saudable. Realizaremos xogos interactivos e retos motrices 

que versen sobre os contidos da materia (alimentación, saúde, expresión corporal, danza, relaxación, habilidades motrices…). O 

alumnado, coa colaboración das súas familias deberán de remitir vídeos, fotos ou documentos que mostren as tarefas realizadas.  

ESTILOS DE ENSINO 

   Os estilos de ensino que se utilizarán ó longo das Unidades Didácticas indicaranse en cada unha delas. Teremos como referente 

a Muska Mosston que propuxo una serie de  estilos ordeados en progresión de máis a menos directivistas (de abaixo cara arriba): 



 

 

       Os estilos de ensino  máis utilizados ó longo das unidades serán a asignación de tarefas e a resolución de problemas, aínda 

que tamén utilizaremos o xogo como recurso metodolóxico. Segundo José María Cagigal. O xogo é unha acción libre, espontánea 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúase cunha limitación espacial e temporal, conforme a unhas 

determinadas regras establecidas ou improvisadas e cuxo elemento informativo é a tensión. 

 

 

 

 

 

 



5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

RECURSOS MATERIAIS: Na seguinte táboa recollese a relación do material que empregaremos para o desenvolvemento das 

unidades didácticas. 

Materiais convencionais Materiais non convencionais 

Pequeno material Gran material Vida cotiá Refugallo( ANEXO 

● Aros. 

● Balóns. 

● Brúxulas e balizas. 

● Conos. 

● Cordas 

● Diábolos. 

● Discos voadores. 

● Indiacas. 

● Malabares. 

● Petos. 

● Palas ou raquetas. 

● Pelotas. 

● Picas. 

● Bancos suecos. 

● Canastas. 

● Colchonetas. 

● Quitamedos. 

● Espaldeiras. 

● Paracaídas. 

● Porterías. 

● Plinto. 

● Redes. 

 

● Telas. 

● Panos. 

● Vasoiras. 

● Globos. 

● Gomas. 

● Botellas de plástico. 

● Botes de iogur. 

● Caixas de cartón. 

● Latas. 

● Periódicos. 

● Neumáticos. 

● Sacos. 

● Botellas lastradas. 

● Maracas. 

● Mazas. 

● Suavibol. 

● Chapas. 

● Pelotas cometa. 



● Sticks. ● Zancos. 

● Aros. 

 

6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

-Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Os criterios de cualificación corresponderase coa ponderación 

do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación. -A avaliación das competencias clave está integrada 

na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as 

destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situación expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o 

que se aprende desde una formulación integradora. 

-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso 

de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo, incorporaranse 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou 

a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias 

dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo cooperativo e desde a colaboración co 

profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como 

a observación sistemática do traballo dos alumnos/as, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 



- En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor/a. 

 

7.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         



12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?         

4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais?         

8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

8.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

Tal e como se establece no Decreto 229/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para aquel 

alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse, sempre que sexa posible, as medidas de atención á diversidade que 

define o mencionado Decreto: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 



b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 

k) Programas específicos personalizados. 

l) Programas de habilidades sociais. 

 

9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado co 

fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñada a determinar o grao 



de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica as 

necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade tanto 

ordinarias como extraordinarias que sexan precisas. 

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a. Esta 

información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende en gran 

medida de estes factores. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

A propia metodoloxía empregada baseada en proxectos de traballo converterase na mellor ferramenta de atención á diversidade. A 

devandita metodoloxía permitiranos adaptarnos ás necesidades do noso alumnado ofrecéndolle diferentes tarefas e 

responsabilidades segundo as súas características. Basearemos o traballo na técnica de aprendizaxe cooperativa ou significativa 

onde o obxectivo último será a inclusión de todo o alumnado. Levaranse a cabo medidas de reforzo educativo por parte do titor/a 

naqueles casos que sexa  necesario, así como apoios polo profesorado con disponibilidade horaria. 

No  caso de aparecer  alumnado con NEAE, estaremos en contacto co Departamento de Orientación para a súa valoración, 

organización dos apoios requeridos e o seguimento da evolución. Nos casos xa diagnosticados levarase una estreita coordinación 

entre a titoría e o resto de especialistas e continuarase coas medidas de atención á diversidade xa iniciadas o curso anterior. 

Os criterios para a organización e a distribución dos recursos no ciclo intentan dar una resposta educativa adaptada á diversidade 

de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado co fin de facilitar o logro dos obxectivos nesta etapa educativa. 



Todos estes apoios van cambiando ao longo do curso segundo as necesidades e as evolucións dos nenos/as, pensando sempre 

que este reforzo e transitorio. Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de lingua e 

matemáticas. Destacar a importancia de establecer unha boa coordinación entre todos os profesores implicados e o Departamento 

de Orientación. 

O profesorado deste ciclo que dispón de sesións  realiza apoios temporais noutras aulas do ciclo, e tamén atende alumnado fora da 

aula. Neses apoios traballase o currículo, garantíndolle ao alumno/a con necesidades acadar os contidos da materia que se está a 

impartir na aula. Esta atención individualizada incide en aspectos curriculares e en estratexias de aprendizaxe. 

 

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.  

-Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

-Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade,… 

-Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 



-Potenciarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, 

a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

-A seguridade viaria promóvese a través de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin 

de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón europeo/a, persoa viaxeira e 

persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS.  

Este curso non están prevista actividades complementarias nin extraescolares debido a situación sanitaria orixinada polo Covid-19 

 

13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 

COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Seguiranse os seguintes criterios: 

- Impartición do 80% da materia. 

- Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. 

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación, metodoloxía, 

etc. Asumiranse as decisións oportunas no seo da coordinación do ciclo e do nivel, tendo en conta as orientacións da Comisión de 



Coordinación pedagóxica. 

 

14. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES OS QUE SE PRESENTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN PESE A SER ADQUIRIDOS NO 

CURSO ANTERIOR: 

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

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

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

EFB4.1.2 Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

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

EFB6.2.2 Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 

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

EFB6.3.1 Realiza actividades no medio natural. 

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

 

 



7. TEMPORALIZACIÓN DE REFORZO 1º TRIMESTRE 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

  

Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 

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

NOVEMBRO: 

  

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

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

                clase. 

DECEMBRO: 

  

Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

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



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO 2020-21 

 

  

MESTRA: Mª Jeanette Sánchez Orjales 

 

CEIPP SANTA MARÍA 



1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten 

fillos, netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son os seguintes: 

- O nivel económico e cultural é medio. 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades que inflúe na nosa comunidade escolar.  

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo por ser núcleo industrial. 

- O consumo infantil, en termos xerais, é de nivel alto.  

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9 a 2, quedando a tarde para realizar actividades 
extraescolares. 

- O colexio está no centro do núcleo urbano e case todos os alumnos veñen andando. 

- O estar situado no centro da localidade fai que sexa moi utilizado polos rapaces nas horas de lecer. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 
 

 

 



2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Comunicación lingüística:  

A área tamén contribúe, como o resto das áreas, á adquisición da competencia lingüística ao ofrecer gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario específico da área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Certas actividades que se realizan en E. F. como son: a apreciación de distancias, velocidades, traxectorias, ocupación do espazo,  agrupamentos, 

planos, figuras xeométricas, etc. teñen que ver e moito coa área de Matemáticas.  

Competencia dixital:  

A área de E. F. contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de vista: por unha banda, aprenden a valorar  criticamente as mensaxes 

referidas ao corpo  e procedentes dos medios de comunicación. E doutra banda, o alumnado ten que ser quen busque a información usando as 

TIC.  

Aprender a aprender:  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino aprendizaxe. 

Contribúe, en menor medida a esta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto de 

partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas  motrices máis complexas. Iso permite 

o establecemento de metas  alcanzables cuxa consecución xera auto confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas 

colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.   



Competencias sociais e cívicas:  

A características da área, especialmente no que se refire á dinámica de relación, presentes nas sesións, faia adecuada para a educación en 

habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

A área aborda a iniciativa e espírito emprendedor do alumnado, mellorando o coñecemento do seu propio corpo e incrementando o nivel de 

habilidades e de capacidades. Empraza ao alumnado para tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar auto 

superación, perseveranza e actitude positiva. Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado, en aspectos de organización individual e 

colectiva das actividades físicas, deportivas e expresivas.   

Conciencia e expresións culturais:  

A área achégase a esta competencia potenciando o  desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización e a expresión. 

Favorece  a expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa. Contribúe mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos do 

corpo e do movemento, á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faio mediante o recoñecemento e a 

apreciación das manifestacións culturais específicas da  motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais e as actividades 

expresivas.  

 

 



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

1º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.  10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.3. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

deportividade. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.  
 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

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

movemento. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, información para comprender a importancia duns hábitos 
de alimentación correctos para a saúde.  
 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas. 15% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 



2º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 5% Traballo escrito 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura 

e limpeza 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes posturas e 

posicións, durante un tempo determinado.  

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos 

segmentarios básicos e no control postural. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

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. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos intentando 

non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

artísticas. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.3.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nos xogos e 

actividades deportivas 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 



 

3º TRIMESTRE 

Estándar Ponderació

n 

Instrumento 

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

5% TRABALLO 

ESCRITO 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

habituais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non 

habituais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 

corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente e en 

parellas. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación)  

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha coreografía básica. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

guiado. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en situacións motrices habituais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas e características básicas dos xogos populares, deportes 
colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.  
 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas actividades no medio 

natural. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna do lugar. 5% Diario de 

clase(escala de 

observación)  

 

 

4.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

   Entenderemos por Metodoloxía o conxunto de procedementos e técnicas relativas á maneira de impartir o ensino, é dicir, 

responde á cuestión, ¿como ensinar?. Definimos a metodoloxía empregada nesta programación como: flexible, activa, 

participativa, integradora e global que está baseada no proceso por encima do resultado. 

   O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4.3.f define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado 

e o logro dos obxectivos suscitados. 

  Neste artigo establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así 

como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado:  



▪ A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto 

ideal para a maioría das aprendizaxes.  

▪ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias 

clave ao longo de toda a etapa.  

▪ As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado.  

▪ O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 

os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.  

▪ Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por 

retos ou a cooperación.  

▪ Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos 

na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable.  

A metodoloxía empregada será adaptada a nova normalidade ocasionada polo COVID-19. Os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais. No caso do emprego de materiais priorizarase o emprego individual e limítanse 



aquelas actividades nas que teñan que ser usados por varios alumnos. Todo o material limparase e desinfectarase despois do seu 

uso ou reservarase para deixar en corentena (un mínimo de 48h antes do emprego do mesmo por outro grupo).  

De ser precisa unha transición a formación semipresencial ou telemática, subiranse  propostas a Aula Virtual do centro.  Motivarase 

ao alumnado a facer actividade física e así manter un estilo de vida saudable. Realizaremos xogos interactivos e retos motrices 

que versen sobre os contidos da materia (alimentación, saúde, expresión corporal, danza, relaxación, habilidades motrices…). O 

alumnado, coa colaboración das súas familias deberán de remitir vídeos, fotos ou documentos que mostren as tarefas realizadas.  

ESTILOS DE ENSINO 

   Os estilos de ensino que se utilizarán ó longo das Unidades Didácticas indicaranse en cada unha delas. Teremos como referente 

a Muska Mosston que propuxo una serie de  estilos ordeados en progresión de máis a menos directivistas (de abaixo cara arriba): 

 

 

       Os estilos de ensino  máis utilizados ó longo das unidades serán a asignación de tarefas e a resolución de problemas, aínda que 

tamén utilizaremos o xogo como recurso metodolóxico. Segundo José María Cagigal. O xogo é unha acción libre, espontánea 



desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúase cunha limitación espacial e temporal, conforme a unhas 

determinadas regras establecidas ou improvisadas e cuxo elemento informativo é a tensión. 

 

5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR.  

RECURSOS MATERIAIS: Na seguinte táboa recollese a relación do material que empregaremos para o desenvolvemento das 

unidades didácticas. 

Materiais convencionais Materiais non convencionais 

Pequeno material Gran material Vida cotiá Refugallo( ANEXO 

● Aros. 

● Balóns. 

● Brúxulas e balizas. 

● Conos. 

● Cordas 

● Diábolos. 

● Discos voadores. 

● Indiacas. 

● Malabares. 

● Bancos suecos. 

● Canastas. 

● Colchonetas. 

● Quitamedos. 

● Espaldeiras. 

● Paracaídas. 

● Porterías. 

● Plinto. 

● Redes. 

● Telas. 

● Panos. 

● Vasoiras. 

● Globos. 

● Gomas. 

● Botellas de plástico. 

● Botes de iogur. 

● Caixas de cartón. 

● Latas. 

● Periódicos. 

● Neumáticos. 

● Sacos. 

● Botellas lastradas. 

● Maracas. 



● Petos. 

● Palas ou raquetas. 

● Pelotas. 

● Picas. 

● Sticks. 

 ● Mazas. 

● Suavibol. 

● Chapas. 

● Pelotas cometa. 

● Zancos. 

● Aros. 

 

6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

-Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Os criterios de cualificación corresponderase coa ponderación 

do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación. -A avaliación das competencias clave está integrada 

na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as 

destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situación expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o 

que se aprende desde una formulación integradora. 

-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso 

de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo, incorporaranse 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou 

a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias 



dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo cooperativo e desde a colaboración co 

profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como 

a observación sistemática do traballo dos alumnos/as, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

- En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor/a. 

 

7.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         



7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?         

4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais?         

8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

 

 



8.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Tal e como se establece no Decreto 229/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para aquel 

alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse, sempre que sexa posible, as medidas de atención á diversidade que 

define o mencionado Decreto: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 

k) Programas específicos personalizados. 



l) Programas de habilidades sociais. 

 

9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado co 

fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñada a determinar o grao 

de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica as 

necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade tanto 

ordinarias como extraordinarias que sexan precisas. 

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a. Esta 

información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende en gran 

medida de estes factores. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

A propia metodoloxía empregada baseada en proxectos de traballo converterase na mellor ferramenta de atención á diversidade. A 

devandita metodoloxía permitiranos adaptarnos ás necesidades do noso alumnado ofrecéndolle diferentes tarefas e 

responsabilidades segundo as súas características. Basearemos o traballo na técnica de aprendizaxe cooperativa ou significativa 



onde o obxectivo último será a inclusión de todo o alumnado. Levaranse a cabo medidas de reforzo educativo por parte do titor/a 

naqueles casos que sexa  necesario, así como apoios polo profesorado con disponibilidade horaria. 

No  caso de aparecer  alumnado con NEAE, estaremos en contacto co Departamento de Orientación para a súa valoración, 

organización dos apoios requeridos e o seguimento da evolución. Nos casos xa diagnosticados levarase una estreita coordinación 

entre a titoría e o resto de especialistas e continuarase coas medidas de atención á diversidade xa iniciadas o curso anterior. 

Os criterios para a organización e a distribución dos recursos no ciclo intentan dar una resposta educativa adaptada á diversidade 

de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado co fin de facilitar o logro dos obxectivos nesta etapa educativa. 

Todos estes apoios van cambiando ao longo do curso segundo as necesidades e as evolucións dos nenos/as, pensando sempre 

que este reforzo e transitorio. Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de lingua e 

matemáticas. Destacar a importancia de establecer unha boa coordinación entre todos os profesores implicados e o Departamento 

de Orientación. 

O profesorado deste ciclo que dispón de sesións  realiza apoios temporais noutras aulas do ciclo, e tamén atende alumnado fora da 

aula. Neses apoios traballase o currículo, garantíndolle ao alumno/a con necesidades acadar os contidos da materia que se está a 

impartir na aula. Esta atención individualizada incide en aspectos curriculares e en estratexias de aprendizaxe. 

 

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

-Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 



-Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade,… 

-Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 

-Potenciarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, 

a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

-A seguridade viaria promóvese a través de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin 

de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón europeo/a, persoa viaxeira e 

persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 

Este curso non están prevista actividades complementarias nin extraescolares debido a situación sanitaria orixinada polo Covid-19 

 



13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 

COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Seguiranse os seguintes criterios: 

- Impartición do 80% da materia. 

- Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. 

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación, metodoloxía, 

etc. Asumiranse as decisións oportunas no seo da coordinación do ciclo e do nivel, tendo en conta as orientacións da Comisión de 

Coordinación pedagóxica. 

 

14. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES OS QUE SE PRESENTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN PESE A SER ADQUIRIDOS NO 

CURSO ANTERIOR: 

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

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. 

EFB3.1.4 Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando 

axustar a súa realización aos parámetros espazo- 

EFB4.1.2 Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente e en parellas. 



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

EFB6.2.2 Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

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

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

 

7. TEMPORALIZACIÓN DE REFORZO 1º TRIMESTRE 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

   

Rea    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. 

EFB   Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio 

         e a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros espazo- 



NOVEMBRO: 

  

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

   Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

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

DECEMBRO: 

  

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

            Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas, seguindo 

   unha coreografía básica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

4.º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO 2020-21 

 

  

MESTRA: Mª Jeanette Sánchez Orjales 

CEIPP SANTA MARÍA 



 

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten 

fillos, netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son os seguintes: 

- O nivel económico e cultural é medio. 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades que inflúe na nosa comunidade escolar.  

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo por ser núcleo industrial. 

- O consumo infantil, en termos xerais, é de nivel alto.  

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9 a 2, quedando a tarde para realizar actividades 
extraescolares. 

- O colexio está no centro do núcleo urbano e case todos os alumnos veñen andando. 

- O estar situado no centro da localidade fai que sexa moi utilizado polos rapaces nas horas de lecer. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 

 



2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Comunicación lingüística:  

A área tamén contribúe, como o resto das áreas, á adquisición da competencia lingüística ao ofrecer gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario específico da área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Certas actividades que se realizan en E. F. como son: a apreciación de distancias, velocidades, traxectorias, ocupación do espazo,  agrupamentos, 

planos, figuras xeométricas, etc. teñen que ver e moito coa área de Matemáticas.  

Competencia dixital:  

A área de E. F. contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de vista: por unha banda, aprenden a valorar  criticamente as mensaxes 

referidas ao corpo  e procedentes dos medios de comunicación. E doutra banda, o alumnado ten que ser quen busque a información usando as 

TIC.  

Aprender a aprender:  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino aprendizaxe. 

Contribúe, en menor medida a esta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto de 

partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas  motrices máis complexas. Iso permite 

o establecemento de metas  alcanzables cuxa consecución xera auto confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas 

colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.   



Competencias sociais e cívicas:  

A características da área, especialmente no que se refire á dinámica de relación, presentes nas sesións, faia adecuada para a educación en 

habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

A área aborda a iniciativa e espírito emprendedor do alumnado, mellorando o coñecemento do seu propio corpo e incrementando o nivel de 

habilidades e de capacidades. Empraza ao alumnado para tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar auto 

superación, perseveranza e actitude positiva. Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado, en aspectos de organización individual e 

colectiva das actividades físicas, deportivas e expresivas.   

Conciencia e expresións culturais:  

A área achégase a esta competencia potenciando o  desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización e a expresión. 

Favorece  a expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa. Contribúe mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos do 

corpo e do movemento, á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faio mediante o recoñecemento e a 

apreciación das manifestacións culturais específicas da  motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais e as actividades 

expresivas.  

 

 



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

ESTÁNDAR Ponderación instrumento 

PRIMER TRIMESTRE   

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

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

competencia motriz. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 



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

con deportividade. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB 2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia 

motriz entre os nenos e nenas da clase. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en 

movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de estímulos 

visuais, auditivos e táctiles no tempo e no espazo. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as capacidades 

físicas relacionándoas coa saúde. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para saúde. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz de 

realizar o quecemento con certa autonomía. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 



EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de 

táctica individual e colectiva en situacións motrices habituais. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas. 10% Diario de clase (escala 

de observación) 

SEGUNDO TRIMESTRE   

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

competencia motriz. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas variables. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos 

segmentarios básicos e no control postural. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 



EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, 

axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos e de 

actividades físicodeportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio e a continuidade, 

axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

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

artístico-expresivas aplicando os xestos e utilizando os segmentos dominantes. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen 

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

e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os recursos 

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

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente,en parellas ou grupos. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía básica. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 



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

compañeiras. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

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

expresivas. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB4.2.2. Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a 

mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas. 

10% Diario de clase (escala 

de observación) 

TERCER TRIMESTRE   

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e 

a imaxe corporal dos modelos publicitarios. 

3% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 2% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 

estrutura e limpeza. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e das demais. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 



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

competencia motriz. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

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

habituais. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos 

non habituais con certo nivel de incertezas. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física, nel 

mesmo ou nun compañeiro ou compañeira. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas da 

estrutura da clase de Educación física. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características básicas entre xogos populares, deportes 

colectivos, deportes individuais e actividades na natureza. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 



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

básicas. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas actividades 

deportivas. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

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

e de oposición. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as actividades no 

medio natural. 

5% Diario de clase (escala 

de observación) 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar. 5% Diario de clase (escala 

de observación) 

 

4.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

   Entenderemos por Metodoloxía o conxunto de procedementos e técnicas relativas á maneira de impartir o ensino, é dicir, 

responde á cuestión, ¿como ensinar?. Definimos a metodoloxía empregada nesta programación como: flexible, activa, 

participativa, integradora e global que está baseada no proceso por encima do resultado. 

   O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4.3.f define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado 

e o logro dos obxectivos suscitados. 



  Neste artigo establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así 

como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado:  

▪ A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto 

ideal para a maioría das aprendizaxes.  

▪ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias 

clave ao longo de toda a etapa.  

▪ As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado.  

▪ O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 

os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.  

▪ Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por 

retos ou a cooperación.  

▪ Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos 

na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable.  



A metodoloxía empregada será adaptada a nova normalidade ocasionada polo COVID-19. Os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais. No caso do emprego de materiais priorizarase o emprego individual e limítanse 

aquelas actividades nas que teñan que ser usados por varios alumnos. Todo o material limparase e desinfectarase despois do seu 

uso ou reservarase para deixar en corentena (un mínimo de 48h antes do emprego do mesmo por outro grupo).  

De ser precisa unha transición a formación semipresencial ou telemática, subiranse  propostas a Aula Virtual do centro.  Motivarase 

ao alumnado a facer actividade física e así manter un estilo de vida saudable. Realizaremos xogos interactivos e retos motrices 

que versen sobre os contidos da materia (alimentación, saúde, expresión corporal, danza, relaxación, habilidades motrices…). O 

alumnado, coa colaboración das súas familias deberán de remitir vídeos, fotos ou documentos que mostren as tarefas realizadas.  

ESTILOS DE ENSINO 

   Os estilos de ensino que se utilizarán ó longo das Unidades Didácticas indicaranse en cada unha delas. Teremos como referente 

a Muska Mosston que propuxo una serie de  estilos ordeados en progresión de máis a menos directivistas (de abaixo cara arriba): 

 

 



       Os estilos de ensino  máis utilizados ó longo das unidades serán a asignación de tarefas e a resolución de problemas, aínda 

que tamén utilizaremos o xogo como recurso metodolóxico. Segundo José María Cagigal. O xogo é unha acción libre, espontánea 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúase cunha limitación espacial e temporal, conforme a unhas 

determinadas regras establecidas ou improvisadas e cuxo elemento informativo é a tensión. 

 

5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR.  

RECURSOS MATERIAIS: Na seguinte táboa recollese a relación do material que empregaremos para o desenvolvemento das 

unidades didácticas. 

Materiais convencionais Materiais non convencionais 

Pequeno material Gran material Vida cotiá Refugallo( ANEXO 

● Aros. 

● Balóns. 

● Brúxulas e balizas. 

● Conos. 

● Cordas 

● Diábolos. 

● Discos voadores. 

● Bancos suecos. 

● Canastas. 

● Colchonetas. 

● Quitamedos. 

● Espaldeiras. 

● Paracaídas. 

● Porterías. 

● Telas. 

● Panos. 

● Vasoiras. 

● Globos. 

● Gomas. 

● Botellas de plástico. 

● Botes de iogur. 

● Caixas de cartón. 

● Latas. 

● Periódicos. 

● Neumáticos. 

● Sacos. 



● Indiacas. 

● Malabares. 

● Petos. 

● Palas ou raquetas. 

● Pelotas. 

● Picas. 

● Sticks. 

● Plinto. 

● Redes. 

 

● Botellas lastradas. 

● Maracas. 

● Mazas. 

● Suavibol. 

● Chapas. 

● Pelotas cometa. 

● Zancos. 

● Aros. 

 

6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

-Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Os criterios de cualificación corresponderase coa ponderación 

do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación. -A avaliación das competencias clave está integrada 

na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as 

destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situación expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o 

que se aprende desde una formulación integradora. 

-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso 

de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo, incorporaranse 



estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou 

a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias 

dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo cooperativo e desde a colaboración co 

profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe.En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como 

a observación sistemática do traballo dos alumnos/as, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

- En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor/a. 

 

7.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         



5.- Contouse coa poio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?         

4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais?         

8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 



 

8.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

Tal e como se establece no Decreto 229/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para aquel 

alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse, sempre que sexa posible, as medidas de atención á diversidade que 

define o mencionado Decreto: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 



k) Programas específicos personalizados. 

l) Programas de habilidades sociais 

 

9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado co 

fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñada a determinar o grao 

de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica as 

necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade tanto 

ordinarias como extraordinarias que sexan precisas. 

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a. Esta 

información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende en gran 

medida de estes factores. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

A propia metodoloxía empregada baseada en proxectos de traballo converterase na mellor ferramenta de atención á diversidade. A 

devandita metodoloxía permitiranos adaptarnos ás necesidades do noso alumnado ofrecéndolle diferentes tarefas e 



responsabilidades segundo as súas características. Basearemos o traballo na técnica de aprendizaxe cooperativa ou significativa 

onde o obxectivo último será a inclusión de todo o alumnado. Levaranse a cabo medidas de reforzo educativo por parte do titor/a 

naqueles casos que sexa  necesario, así como apoios polo profesorado con disponibilidade horaria. 

No  caso de aparecer  alumnado con NEAE, estaremos en contacto co Departamento de Orientación para a súa valoración, 

organización dos apoios requeridos e o seguimento da evolución. Nos casos xa diagnosticados levarase una estreita coordinación 

entre a titoría e o resto de especialistas e continuarase coas medidas de atención á diversidade xa iniciadas o curso anterior. 

Os criterios para a organización e a distribución dos recursos no ciclo intentan dar una resposta educativa adaptada á diversidade 

de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado co fin de facilitar o logro dos obxectivos nesta etapa educativa. 

Todos estes apoios van cambiando ao longo do curso segundo as necesidades e as evolucións dos nenos/as, pensando sempre 

que este reforzo e transitorio. Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de lingua e 

matemáticas. Destacar a importancia de establecer unha boa coordinación entre todos os profesores implicados e o Departamento 

de Orientación. 

O profesorado deste ciclo que dispón de sesións  realiza apoios temporais noutras aulas do ciclo, e tamén atende alumnado fora da 

aula. Neses apoios traballase o currículo, garantíndolle ao alumno/a con necesidades acadar os contidos da materia que se está a 

impartir na aula. Esta atención individualizada incide en aspectos curriculares e en estratexias de aprendizaxe. 

 

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.  

-Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 



-Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade,… 

-Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 

-Potenciarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, 

a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

-A seguridade viaria promóvese a través de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin 

de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón europeo/a, persoa viaxeira e 

persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS.  

Este curso non están prevista actividades complementarias nin extraescolares debido a situación sanitaria orixinada polo Covid-19. 

 



13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 

COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Seguiranse os seguintes criterios: 

- Impartición do 80% da materia. 

- Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. 

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación, metodoloxía, 

etc. Asumiranse as decisións oportunas no seo da coordinación do ciclo e do nivel, tendo en conta as orientacións da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. 

 

14. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES OS QUE SE PRESENTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN PESE A SER ADQUIRIDOS NO 

CURSO ANTERIOR: 

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

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

EFB3.1.5 Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

7. TEMPORALIZACIÓN DE REFORZO 1º TRIMESTRE 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

  

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

                Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios básicos e no 

            control postural. 



NOVEMBRO: 

  

R           Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia. 

EF       Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas 

DECEMBRO: 

  

              Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas, seguindo 

             unha coreografía básica. 

            Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 
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CEIPP SANTA MARÍA 



 

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten 

fillos, netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son os seguintes: 

- O nivel económico e cultural é medio. 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades que inflúe na nosa comunidade escolar.  

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo por ser núcleo industrial. 

- O consumo infantil, en termos xerais, é de nivel alto.  

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9 a 2, quedando a tarde para realizar actividades 
extraescolares. 

- O colexio está no centro do núcleo urbano e case todos os alumnos veñen andando. 

- O estar situado no centro da localidade fai que sexa moi utilizado polos rapaces nas horas de lecer. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 

 



2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Comunicación lingüística:  

A área tamén contribúe, como o resto das áreas, á adquisición da competencia lingüística ao ofrecer gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario específico da área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Certas actividades que se realizan en E. F. como son: a apreciación de distancias, velocidades, traxectorias, ocupación do espazo,  agrupamientos, 

planos, figuras xeométricas, etc. teñen que ver e moito coa área de Matemáticas.  

Competencia dixital:  

A área de E. F. contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de vista: por unha banda, aprenden a valorar  críticamente as mensaxes 

referidas ao corpo  e procedentes dos medios de comunicación. E doutra banda, o alumnado ten que ser quen busque a información usando as 

TIC.  

Aprender a aprender:  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino aprendizaxe. 

Contribúe, en menor medida a esta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto de 

partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas  motrices máis complexas. Iso permite 

o establecemento de metas  alcanzables cuxa consecución xera auto confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas 

colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.   



Competencias sociais e cívicas:  

A características da área, especialmente no que se refire á dinámica de relación, presentes nas sesións, faia adecuada para a educación en 

habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

A área aborda a iniciativa e espírito emprendedor do alumnado, mellorando o coñecemento do seu propio corpo e incrementando o nivel de 

habilidades e de capacidades. Empraza ao alumnado para tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar auto 

superación, perseveranza e actitude positiva. Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado, en aspectos de organización individual e 

colectiva das actividades físicas, deportivas e expresivas.   

Conciencia e expresións culturais:  

A área achégase a esta competencia potenciando o  desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización e a expresión. 

Favorece  a expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa. Contribúe mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos do 

corpo e do movemento, á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faio mediante o recoñecemento e a 

apreciación das manifestacións culturais específicas da  motricidad humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais e as actividades 

expresivas.  

 

 



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

1º TRIMESTRE 

Estándares de aprendizaxe Porcentaxe Instrumentos de 

avaliación 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as opinións dos e das demais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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

con deportividade. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

habituais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a diferentes tipos de 

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

realización aos parámetros espazotemporais e intentando manter o equilibrio postural. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nas 

actividades expresivas. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade 

física, recoñecendo a súa importancia para saúde. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades 

físicas orientadas á saúde. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades de 

esforzo. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as accións 

preventivas e os primeiros auxilios básicos. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 

obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

mellora das habilidades motrices. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre 

o aparello locomotor se desenvolven na área de Ciencias da natureza. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 

 



2º TRIMESTRE 

Estándares de aprendizaxe Porcentax

e 

Instrumentos de 

avaliación 

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

publicitarios. 

3% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado 

na clase e o seu desenvolvemento. 

2% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se producen na 

práctica ou nos espectáculos deportivos. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo ás pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza e utilizando programas de presentación. 

3% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos e das demais. 

2% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

deportividade. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de contornos e de actividades 

físicodeportivas e artístico-expresivas axustándose a parámetros espazotemporais e intentando 

manter o equilibrio postural. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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-

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



expresivas interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos dominantes e iniciando a práctica 

cos non dominantes. 

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

físicodeportivas e artístico-expresivas tendo en conta os dous eixes corporais e os dous sentidos, 

e axustando a súa realización aos parámetros espazotemporais e intentando manter o equilibrio 

postural. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou grupos. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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 ou 

plásticos. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.2.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora 

das habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

exercicios. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 

3º TRIMESTRE 

Estándares de aprendizaxe Porcentax

e 

Instrumentos de 

avaliación 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos e das demais. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas 

motores con espontaneidade e creatividade. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

deportividade. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB3.1.6. Realiza 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. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha coreografía básica. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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. 

10% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e 

colectiva en diferentes situacións motrices. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características entre xogos populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades na natureza. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

Galicia. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras 

destes. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

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

oposición. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 



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

natural. 

5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar. 5% Diario de clase 

(escala de 

observación) 

 

4.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

   Entenderemos por Metodoloxía o conxunto de procedementos e técnicas relativas á maneira de impartir o ensino, é dicir, 

responde á cuestión, ¿como ensinar?. Definimos a metodoloxía empregada nesta programación como: flexible, activa, 

participativa, integradora e global que está baseada no proceso por encima do resultado. 

   O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4.3.f define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado 

e o logro dos obxectivos suscitados. 

  Neste artigo establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así 

como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado:  

▪ A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto 

ideal para a maioría das aprendizaxes.  



▪ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias 

clave ao longo de toda a etapa.  

▪ As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado.  

▪ O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 

os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.  

▪ Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por 

retos ou a cooperación.  

▪ Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos 

na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable.  

A metodoloxía empregada será adaptada a nova normalidade ocasionada polo COVID-19. Os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais. No caso do emprego de materiais priorizarase o emprego individual e limítanse 

aquelas actividades nas que teñan que ser usados por varios alumnos. Todo o material limparase e desinfectarase despois do seu 

uso ou reservarase para deixar en corentena (un mínimo de 48h antes do emprego do mesmo por outro grupo).  



De ser precisa unha transición a formación semipresencial ou telemática, subiranse  propostas a Aula Virtual do centro.  Motivarase 

ao alumnado a facer actividade física e así manter un estilo de vida saudable. Realizaremos xogos interactivos e retos motrices 

que versen sobre os contidos da materia (alimentación, saúde, expresión corporal, danza, relaxación, habilidades motrices…). O 

alumnado, coa colaboración das súas familias deberán de remitir vídeos, fotos ou documentos que mostren as tarefas realizadas.  

 

ESTILOS DE ENSINO 

   Os estilos de ensino que se utilizarán ó longo das Unidades Didácticas indicaranse en cada unha delas. Teremos como referente 

a Muska Mosston que propuxo una serie de  estilos ordeados en progresión de máis a menos directivistas (de abaixo cara arriba): 

 

 

       Os estilos de ensino  máis utilizados ó longo das unidades serán a asignación de tarefas e a resolución de problemas, aínda 

que tamén utilizaremos o xogo como recurso metodolóxico. Segundo José María Cagigal. O xogo é unha acción libre, espontánea 



desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúase cunha limitación espacial e temporal, conforme a unhas 

determinadas regras establecidas ou improvisadas e cuxo elemento informativo é a tensión. 

 

5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR.  

RECURSOS MATERIAIS: Na seguinte táboa recollese a relación do material que empregaremos para o desenvolvemento das 

unidades didácticas. 

 

 

Materiais convencionais Materiais non convencionais 

Pequeno material Gran material Vida cotiá Refugallo( ANEXO 

● Aros. 

● Balóns. 

● Brúxulas e balizas. 

● Conos. 

● Cordas 

● Diábolos. 

● Bancos suecos. 

● Canastas. 

● Colchonetas. 

● Quitamedos. 

● Espaldeiras. 

● Paracaídas. 

● Telas. 

● Panos. 

● Vasoiras. 

● Globos. 

● Gomas. 

● Botellas de plástico. 

● Botes de iogur. 

● Caixas de cartón. 

● Latas. 

● Periódicos. 

● Neumáticos. 



● Discos voadores. 

● Indiacas. 

● Malabares. 

● Petos. 

● Palas ou raquetas. 

● Pelotas. 

● Picas. 

● Sticks. 

● Porterías. 

● Plinto. 

● Redes. 

 

● Sacos. 

● Botellas lastradas. 

● Maracas. 

● Mazas. 

● Suavibol. 

● Chapas. 

● Pelotas cometa. 

● Zancos. 

● Aros. 

 

6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

-Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Os criterios de cualificación corresponderase coa ponderación 

do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación. -A avaliación das competencias clave está integrada 

na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as 

destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situación expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o 

que se aprende desde una formulación integradora. 



-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso 

de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo, incorporaranse 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou 

a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias 

dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo cooperativo e desde a colaboración co 

profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como 

a observación sistemática do traballo dos alumnos/as, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

- En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor/a. 

 

7.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         



3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?         

4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais?         

8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         



 

8.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

Tal e como se establece no Decreto 229/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para aquel 

alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse, sempre que sexa posible, as medidas de atención á diversidade que 

define o mencionado Decreto: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 



k) Programas específicos personalizados. 

l) Programas de habilidades sociais. 

 

9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado co 

fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñada a determinar o grao 

de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica as 

necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade tanto 

ordinarias como extraordinarias que sexan precisas. 

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a. Esta 

información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende en gran 

medida de estes factores 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

A propia metodoloxía empregada baseada en proxectos de traballo converterase na mellor ferramenta de atención á diversidade. A 

devandita metodoloxía permitiranos adaptarnos ás necesidades do noso alumnado ofrecéndolle diferentes tarefas e 



responsabilidades segundo as súas características. Basearemos o traballo na técnica de aprendizaxe cooperativa ou significativa 

onde o obxectivo último será a inclusión de todo o alumnado. Levaranse a cabo medidas de reforzo educativo por parte do titor/a 

naqueles casos que sexa  necesario, así como apoios polo profesorado con disponibilidade horaria. 

No  caso de aparecer  alumnado con NEAE, estaremos en contacto co Departamento de Orientación para a súa valoración, 

organización dos apoios requeridos e o seguimento da evolución. Nos casos xa diagnosticados levarase una estreita coordinación 

entre a titoría e o resto de especialistas e continuarase coas medidas de atención á diversidade xa iniciadas o curso anterior. 

Os criterios para a organización e a distribución dos recursos no ciclo intentan dar una resposta educativa adaptada á diversidade 

de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado co fin de facilitar o logro dos obxectivos nesta etapa educativa. 

Todos estes apoios van cambiando ao longo do curso segundo as necesidades e as evolucións dos nenos/as, pensando sempre 

que este reforzo e transitorio. Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de lingua e 

matemáticas. Destacar a importancia de establecer unha boa coordinación entre todos os profesores implicados e o Departamento 

de Orientación. 

O profesorado deste ciclo que dispón de sesións  realiza apoios temporais noutras aulas do ciclo, e tamén atende alumnado fora da 

aula. Neses apoios traballase o currículo, garantíndolle ao alumno/a con necesidades acadar os contidos da materia que se está a 

impartir na aula. Esta atención individualizada incide en aspectos curriculares e en estratexias de aprendizaxe. 

 

 

 

 



11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.  

-Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

-Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade,… 

-Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 

-Potenciarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, 

a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

-A seguridade viaria promóvese a través de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin 

de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón europeo/a, persoa viaxeira e 

persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

 



12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS.  

Este curso non están prevista actividades complementarias nin extraescolares debido a situación sanitaria orixinada polo Covid-19 

 

13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 

COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Seguiranse os seguintes criterios: 

- Impartición do 80% da materia. 

- Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. 

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación, metodoloxía, 

etc. Asumiranse as decisións oportunas no seo da coordinación do ciclo e do nivel, tendo en conta as orientacións da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. 

 

14. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES OS QUE SE PRESENTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN PESE A SER ADQUIRIDOS NO 

CURSO ANTERIOR: 

EFB.1.1.1 Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios. 

EFB.1.3.6 Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais e non habituais. 

EFB.3.1.6 Realiza 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. 

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



EFB5.2.2 Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades de esforzo. 

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

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

EFB6.2.3 Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 

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

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

 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN DE REFORZO 1º TRIMESTRE 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

  

Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 

Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades de esforzo. 

 



NOVEMBRO: 

  

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

 Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 

DECEMBRO: 

  

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

6.º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO 2020-21 

 

  

MESTRA: Mª Jeanette Sánchez Orjales 

 

CEIPP SANTA MARÍA 



1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten 

fillos, netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son os seguintes: 

- O nivel económico e cultural é medio. 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades que inflúe na nosa comunidade escolar.  

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo por ser núcleo industrial. 

- O consumo infantil, en termos xerais, é de nivel alto.  

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9 a 2, quedando a tarde para realizar actividades 
extraescolares. 

- O colexio está no centro do núcleo urbano e case todos os alumnos veñen andando. 

- O estar situado no centro da localidade fai que sexa moi utilizado polos rapaces nas horas de lecer. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 

 

 

 



2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Comunicación lingüística:  

A área tamén contribúe, como o resto das áreas, á adquisición da competencia lingüística ao ofrecer gran variedade de intercambios 

comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario específico da área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Certas actividades que se realizan en E. F. como son: a apreciación de distancias, velocidades, traxectorias, ocupación do espazo,  agrupamientos, 

planos, figuras xeométricas, etc. teñen que ver e moito coa área de Matemáticas.  

Competencia dixital:  

A área de E. F. contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de vista: por unha banda, aprenden a valorar  críticamente as mensaxes 

referidas ao corpo  e procedentes dos medios de comunicación. E doutra banda, o alumnado ten que ser quen busque a información usando as 

TIC.  

Aprender a aprender:  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino aprendizaxe. 

Contribúe, en menor medida a esta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto de 

partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que facilite a súa transferencia a tarefas  motrices máis complexas. Iso permite 

o establecemento de metas  alcanzables cuxa consecución xera auto confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas 

colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.   



Competencias sociais e cívicas:  

A características da área, especialmente no que se refire á dinámica de relación, presentes nas sesións, faia adecuada para a educación en 

habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

A área aborda a iniciativa e espírito emprendedor do alumnado, mellorando o coñecemento do seu propio corpo e incrementando o nivel de 

habilidades e de capacidades. Empraza ao alumnado para tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar auto 

superación, perseveranza e actitude positiva. Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado, en aspectos de organización individual e 

colectiva das actividades físicas, deportivas e expresivas.   

Conciencia e expresións culturais:  

A área achégase a esta competencia potenciando o  desenvolvimiento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización e a expresión. 

Favorece  a expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa. Contribúe mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos do 

corpo e do movemento, á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faio mediante o recoñecemento e a 

apreciación das manifestacións culturais específicas da  motricidad humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais e as actividades 

expresivas.  

 

 



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

1º TRIMESTRE 

ESTÁNDARES PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 



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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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.  

10% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

10% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

10% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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 … 

10% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 



2º TRIMESTRE  

ESTÁNDARES PONDERACIÓ

N 

INSTRUMENTOS 

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

2% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

3% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.  

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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.  

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 



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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes 
corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-
temporais e mantendo o equilibrio postural.  

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades físicas.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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.  

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 



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

3% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

2% D. clase (esc de 

observación) 

3º TRIMESTRE  

ESTÁNDARES PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 



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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

10% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 



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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

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

5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar.  5% Diario de clase (escala de 

obsevación) 

 

 

 



4.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

   Entenderemos por Metodoloxía o conxunto de procedementos e técnicas relativas á maneira de impartir o ensino, é dicir, 

responde á cuestión, ¿como ensinar?. Definimos a metodoloxía empregada nesta programación como: flexible, activa, 

participativa, integradora e global que está baseada no proceso por encima do resultado. 

   O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4.3.f define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado 

e o logro dos obxectivos suscitados. 

  Neste artigo establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así 

como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado:  

▪ A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto 

ideal para a maioría das aprendizaxes.  

▪ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias 

clave ao longo de toda a etapa.  

▪ As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado.  

▪ O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 



os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.  

▪ Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por 

retos ou a cooperación.  

▪ Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos 

na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable.  

A metodoloxía empregada será adapatada a nova normalidade ocasionada polo COVID-19. Os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais. No caso do emprego de materiais priorizarase o emprego individual e limítanse 

aquelas actividades nas que teñan que ser usados por varios alumnos. Todo o material limparase e desinfectarase despois do seu 

uso ou reservarase para deixar en corentena (un mínimo de 48h antes do emprego do mesmo por outro grupo).  

De ser precisa unha transición a formación semipresencial ou telemática, subiranse  propostas a Aula Virtual do centro.  Motivarase 

ao alumnado a facer actividade física e así manter un estilo de vida saudable. Realizaremos xogos interactivos e retos motrices 

que versen sobre os contidos da materia (alimentación, saúde, expresión corporal, danza, relaxación, habilidades motrices…). O 

alumnado, coa colaboración das súas familias deberán de remitir vídeos, fotos ou documentos que mostren as tarefas realizadas.  

ESTILOS DE ENSINO 

   Os estilos de ensino que se utilizarán ó longo das Unidades Didácticas indicaranse en cada unha delas. Teremos como referente 

a Muska Mosston que propuxo una serie de  estilos ordeados en progresión de máis a menos directivistas (de abaixo cara arriba): 



 

 

       Os estilos de ensino  máis utilizados ó longo das unidades serán a asignación de tarefas e a resolución de problemas, ainda 

que tamén utilizaremos o xogo como recurso metodolóxico. Segundo José María Cagigal. O xogo é unha acción libre, espontánea 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúase cunha limitación espacial e temporal, conforme a unhas 

determinadas regras establecidas ou improvisadas e cuxo elemento informativo é a tensión. 

 

 

 

 

 



5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR.  

RECURSOS MATERIAIS: Na seguinte táboa recollese a relación do material que empregaremos para o desenvolvemento das 

unidades didácticas. 

Materiais convencionais Materiais non convencionais 

Pequeno material Gran material Vida cotiá Refugallo( ANEXO 

● Aros. 

● Balóns. 

● Brúxulas e balizas. 

● Conos. 

● Cordas 

● Diábolos. 

● Discos voadores. 

● Indiacas. 

● Malabares. 

● Petos. 

● Palas ou raquetas. 

● Pelotas. 

● Picas. 

● Bancos suecos. 

● Canastas. 

● Colchonetas. 

● Quitamedos. 

● Espaldeiras. 

● Paracaídas. 

● Porterías. 

● Plinto. 

● Redes. 

 

● Telas. 

● Panos. 

● Vasoiras. 

● Globos. 

● Gomas. 

● Botellas de plástico. 

● Botes de iogur. 

● Caixas de cartón. 

● Latas. 

● Periódicos. 

● Neumáticos. 

● Sacos. 

● Botellas lastradas. 

● Maracas. 

● Mazas. 

● Suavibol. 

● Chapas. 

● Pelotas cometa. 



● Sticks. ● Zancos. 

● Aros. 

 

6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

-Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Os criterios de cualificación corresponderase coa ponderación 

do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación. -A avaliación das competencias clave está integrada 

na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as 

destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situación expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o 

que se aprende desde una formulación integradora. 

-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso 

de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo, incorporaranse 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou 

a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias 

dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo cooperativo e desde a colaboración co 

profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como 

a observación sistemática do traballo dos alumnos/as, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 



- En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor/a. 

 

7.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         



11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?         

4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais?         

8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

 

8.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Tal e como se establece no Decreto 229/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para aquel 

alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse, sempre que sexa posible, as medidas de atención á diversidade que 

define o mencionado Decreto: 



a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de refórzanas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 

k) Programas específicos personalizados. 

l) Programas de habilidades sociais. 

 

 

 



9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado co 

fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñada a determinar o grao 

de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica as 

necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade tanto 

ordinarias como extraordinarias que sexan precisas. 

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a. Esta 

información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende en gran 

medida de estes factores. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A propia metodoloxía empregada baseada en proxectos de traballo converterase na mellor ferramenta de atención ádiversidade. A 

devandita metodoloxía permitiranos adaptarnos ás necesidades do noso alumnado ofrecéndolle diferentes tarefas e 

responsabilidades segundo as súas características. Basearemos o traballo na técnica de aprendizaxe cooperativa ou significativa 

onde o obxectivo último será a inclusión de todo o alumnado. Levaranse a cabo medidas de reforzo educativo por parte do titor/a 

naqueles casos que sexa  necesario, así como apoios polo profesorado con disponibilidade horaria. 

No  caso de aparecer  alumnado con NEAE, estaremos en contacto co Departamento de Orientación para a súa valoración, 



organización dos apoios requeridos e o seguimento da evolución. Nos casos xa diagnosticados levarase una estreita coordinación 

entre a titoría e o resto de especialistas e continuarase coas medidas de atención á diversidade xa iniciadas o curso anterior. 

Os criterios para a organización e a distribución dos recursos no ciclo intentan dar una resposta educativa adaptada á diversidade 

de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado co fin de facilitar o logro dos obxectivos nesta etapa educativa. 

Todos estes apoios van cambiando ao longo do curso segundo as necesidades e as evolucións dos nenos/as, pensando sempre 

que este reforzo e transitorio. Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de lingua e 

matemáticas. Destacar a importancia de establecer unha boa coordinación entre todos os profesores implicados e o Departamento 

de Orientación. 

O profesorado deste ciclo que dispón de sesións  realiza apoios temporais noutras aulas do ciclo, e tamén atende alumnado fora da 

aula. Neses apoios traballase o currículo, garantíndolle ao alumno/a con necesidades acadar os contidos da materia que se está a 

impartir na aula. Esta atención individualizada incide en aspectos curriculares e en estratexias de aprendizaxe. 

 

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

-Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

-Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade,… 



-Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 

-Potenciarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, 

a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

-A seguridade viaria promóvese a través de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin 

de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón ouropeo/a, persoa viaxeira e 

persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 

Este curso non están prevista actividades complementarias nin extraescolares debido a situación sanitaria orixinada polo Covid-19 

 

13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 

COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Seguiranse os seguintes criterios: 

- Impartición do 80% da materia. 

- Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. 

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación, metodoloxía, 



etc. Asumiranse as decisións oportunas no seo da coordinación do ciclo e do nivel, tendo en conta as orientacións da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. 

 

14. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES OS QUE SE PRESENTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN PESE A SER ADQUIRIDOS NO 

CURSO ANTERIOR: 

 

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

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

- EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando as habilidades 

motrices á diversidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.  

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

coreografía establecida. 

- 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. 

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

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

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

auxilios. 

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

actividades natureza. 

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



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

destes. 

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

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

 

7. TEMPORALIZACIÓN DE REFORZO 1º TRIMESTRE 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

  

Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 

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

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

NOVEMBRO: 

  

Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios  

e regras específicas destes. 

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



DECEMBRO: 

  

Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as accións preventivas e os  

primeiros auxilios. 

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. 

 


