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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

   O currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia ven regulado polo Decreto 

105/2014, do 4 de setembro e a Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade 

educativa. 

 

   O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plena da 

Comunidade Autónoma de Galicia o regulamento e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis 

e graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis 

orgánicas que, conforme o parágrafo primeiro do seu artigo 81, o desenvolvan. 

 

   O Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da 

Educación Primaria que facilitarán a continuidade, progresión e coherencia da aprendizaxe no caso de 

mobilidade xeográfica do alumnado, desenvolve os aspectos básicos do currículo en relación cos 

obxectivos, competencias básicas, contidos e criterios de avaliación. 

 

   Esta programación vai dirixida ao alumnado de Educación Primaria, de idades comprendidas entre 5 e 12 

anos. O contexto onde se levará a cabo a mesma é no C.E.I.P Wenceslao Fernández Flórez ubicado no 

concello de Cambre. 

    

   A situación sanitaria derivada da pandemia provocada polo coronavirus, xunto coas recomendacións 

sanitarias (mascarillas, distancia social de seguridade, uso de materiais comúns, etc.) sinaladas nos 

protocolos aprobados polo centro, ocasionan unha serie de limitacións no desenvolvemento das actividades 

propias da materia. O xogo, recurso vehicular da materia, deberá respectar en todo momento estas 

recomendacións, tratando de minimizar as posibilidades de contaxio e ao mesmo tempo funcionando 

igualmente como unha situación para acadar as aprendizaxes necesarias. 

 

   O obxectivo desta programación é lograr unha autonomía por parte do alumnado na maior parte dos 

ámbitos da súa vida, especialmente no que respecta ao ámbito da súa saúde e actividade física . A 

intención é fomentar que sexan persoas competentes no maior número de ámbitos posible dentro da 

sociedade actual. Para lograr dito fin intentaremos afianzar unha serie de hábitos saudables de 

alimentación, hixiene, exercicio físico, control postural.... , etc, có fin de que incorporen eses hábitos ás súas 

vidas diarias. Todo isto levarémolo a cabo a través de xogos deportivos e actividades lúdicas variadas para 

lograr unha maior motivación por parte do alumnado. 

 

A área de Educación Física ten como finalidade principal a competencia motriz dos alumnos e das 

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

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

o alumnado supere os diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación Física como 

na súa vida cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de desenvolvemento psicomotor, 

prestando especial sensibilidade á atención a diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e 

sempre buscando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e os sentimentos 



vinculados á conduta motora fundamentalmente. A competencia motriz, que non está recollida como unha 

das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, especialmente as Competencias 

Social e Cívica, Aprender a Aprender, Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor, Conciencia e 

Expresións Culturais e Matemática e Científico Tecnolóxica e, en menor medida, a Competencia en 

Comunicación Lingüística e a Competencia Dixital. 

 

Na Educación Primaria, o alumnado explorará o seu potencial motor á vez que desenvolve todas as 

súas capacidades motrices. Isto implica mobilizar toda unha serie de habilidades motrices, actitudes e 

valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino-aprendizaxe, nas que a experiencia individual 

e colectiva permitan adaptar a conduta motriz a diferentes contornas.  

 

Nesta etapa, as competencias adquiridas deben permitir comprender o seu corpo, as súas posibilidades 

e desenvolver as habilidades motrices básicas con complexidade crecente a medida que se progresa nos 

sucesivos cursos. As propias actividades axudarán ademais a desenvolver a relación cos demais, o 

respecto,a atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas en canto as capacidades 

psicofísicas entre as nenas e os nenos, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o 

traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a 

aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

 

A Educación Física ao longo da Educación Primaria ten no xogo o máis importante recurso como 

situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter motivador. Debemos destacar os xogos 

tradicionais galegos que xunto coas danzas e bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de 

transmisión do noso patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais. 

A proposta curricular de Educación Física permitirá organizar as aprendizaxes dos alumnos e as 

alumnas ao longo do paso polo sistema educativo, tendo en conta o seu nivel madurativo, a lóxica interna 

das diversas actividades e aqueles elementos que afectan de maneira transversal a todos os bloques como 

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

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise do que acontece e a creación de 

estratexias para facilitar a transferencia de coñecementos a outras situacións. 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, 

por último, un con gran influenza social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes.  

 

Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense trece criterios de avaliación que 

se concretan nos estándares de aprendizaxe avaliables. Estes permitirán definir os resultados da 

aprendizaxes, e concretarán mediante accións o que alumnado debe saber e saber facer na área de 

Educación Física. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo da etapa e, unha vez 

finalizada esta, deberán estar todos acadados e consolidados. 

 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

– Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

– Bloque 3. Habilidades motrices.  



– Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

– Bloque 5. Actividade física e saúde. 

– Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de organizar os contidos 

que deben ser abordados dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica do ensino da área, 

construíndo uns contidos sobre os outros, como unha estrutura de relacións observables de forma que se 

facilite a súa comprensión e aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco 

implica unha organización pechada, pola contra, permitirá organizar de diferentes maneiras os contidos, 

adoptando a metodoloxía máis axeitada ás características destes e do grupo de alumnos e alumnas. 

 

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

combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata aspectos como: os valores que teñen por 

referente o corpo, o movemento e á relación coa contorna, a educación viaria, a resolución de conflitos 

mediante o diálogo e aceptación das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de 

hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación.  

 

Como consecuencia de todo o anterior, 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. 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre as estratexias 

metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos educativos deben formular con criterios 

consensuados unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas metodolóxicas. 

 

A situación derivada da pandemia que vivimos e a previsión de novos confinamentos xenerais ou 

parciais obriga a ter preparada as accións necesarias para a posibilidade de ter que realizar as actividades 



de maneira telemática. As variacións neste suposto afectan a moitos aspectos da Educación Física: a 

metodoloxía, os materiais e os instrumentos de avaliación que se propoñen para unha educación presencial 

deberán ser modificados para o caso dun confinamento xeral ou dunha corentena de parte do alumnado. 

Nos apartados correspondentes (do 7 ao 12) indícanse cales serán as variacións que se levarán a cabo 

para acadar as aprendizaxes fundamentais.  

 

 

2. ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON 

IMPARTIDAS DURANTE O CURSO 2019-20. 

As características propias da materia, na que se abordan de maneira simultánea as diferentes 

aprendizaxes imprescindibles, minimizaron o impacto do confinamento que tivo lugar no terceiro trimestre do 

curso pasado. Os bloques de contidos trabállanse en todas as clases de E.F.  xa que en todas as unidades 

didácticas programadas inclúense contidos de todos os bloques.   

Durante o terceiro trimestre do curso pasado o ensino da materia realizouse de maneira telemática, con 

propostas de sesións de traballo ás que o alumnado accedía na páxina web do centro e a observación e 

rexistro de actividade foi moi fluida. O alumnado enviou a un enderezo electrónico habilitado para tal fin 

vídeos, fotos e traballos escritos que permitiron unha avaliación fiable.  

Non se pode considerar, polo tanto, que non se impartira ningunha das aprendizaxes imprescindibles; 

non obstante, a avaliación inicial indicará finalmente si se produciu algúnha carencia neste senso. 

 

 

3. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS. 

A avaliación inicial realizarase na primeira semana de curso, realizando probas que servirán para 

detectar as posibles carencias que teña o alumnado en relación aos distintos bloques de contidos.   

No caso de que se detectasen carencias en calquera dos bloques, realizaríase un reforzo de eses 

contidos mediante a repetición de actividades xa realizadas con anterioridade. Non obstante, hai que ter en 

conta que o alumnado inicia sempre un novo curso coa necesidade de repasar contidos relacionados co 

bloque de contidos número 1, Contidos Comúns; particularmente aspectos relacionados coa aceptación das 

regras básicas, cos valores (esforzo, actitude, confianza, ...), coa resolución de conflitos, co 

desenvolvemento da iniciativa individual e co uso adecuado dos materiais e espazos. 

 



4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDÍCANSE OS TRIMESTRES NOS 

QUE SON AVALIABLES CADA UN DELES)  E COMPETENCIAS CLAVE. 

3.  

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

PRIMEIRO 
 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

   a 

   c 

   d 

   k 

   m 

 

   B1.1. Aceptación da propia realidade corporal. 

   B1.2. Respecto das persoas que participan no 

xogo. 

   B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da actividade física. 

 

   B1.1. Recoñecer desde a 

perspectiva de participante as 

posibles situacións conflitivas 

xurdidas nos xogos aceptando as 

opinións dos e das demais. 

 

   EFB1 1.1. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito 

razoable. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
 

   EFB1 1.2. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen nos 

xogos. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
 

   i 
 

   B1.4. Utilización guiada de medios 

tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

   B1.5 Integración das tecnoloxías da información e 

a comunicación no proceso de aprendizaxe. 

 

   B1.2. Buscar de maneira guiada 

información utilizando fontes de 

información e facendo uso das 

TIC. 

 

   EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as 

novas tecnoloxías para buscar 

información. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CD 

   CAA 

 

   a 

   k 

   l 

   n 

 

   B1.6. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

   B1.7. O coidado do corpo e a consolidación de 

hábitos de hixiene corporal. 

   B1.8. Adopción de condutas seguras ao actuar 

como peóns ou peoas nas saídas polo contorno do 

colexio. 

 

   B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e aos outros e outras nas 

actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e 

regras establecidas. 

 

   EFB1 3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES)  

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
 

   EFB1 3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CSIEE        CCEC 

   CAA          CSC 

 
 

   EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas 

o coidado e hixiene do corpo. (2º E 3º ) 

 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA  

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado 

nas clases. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

 

   EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

PRIMEIRO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
 

   k 

   m 

 

   B2.1. Aceptación da propia realidade corporal. 

   B2.2. Confianza nun mesmo, aumento da 

autoestima e a autonomía persoal. 

 

   B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a dos e das 

demais. 

 

   EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais entre os nenos 

e nenas da clase. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   b 

   k 

 

   B2.3. Estrutura corporal. 

Identificación do propio corpo e das principais 

partes que interveñen no movemento. 

 B2.4. Experimentación e exploración de 

posturas corporais diferentes. 

   B2.5. Vivencia da relaxación global como estado 

de quietude e toma de conciencia da respiración. 

   B2.6. Experimentación de situacións simples de 

equilibrio estático sobre bases estables. 

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

   B2.8. Recoñecemento da lateralidade e da 

dominancia lateral propia. 

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

 

   B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para 

realizar movementos axeitados ás 

situacións motrices que se lle 

presentan. 

 

   EFB2.2.1. Coñece e identifica as 

partes do corpo propias. (2º E 3º) 

 

   CAA 

   CSC 

 

   EFB2.2.2. Realiza actividades de 

equilibrio estático, con e sen axuda, en 

base de sustentación estable. (2º E 3º) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB2.2.3. Reacciona corporalmente 

ante estímulos sinxelos visuais, 

auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices que se adapten ás 

características deses estímulos. (2º E 

3º) 

 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

  

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

PRIMEIRO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 
 

   b 

   j 

   k 

 

   B3.1. Formas e posibilidades do movemento. 

Experimentación de diferentes formas de 

execución e control das habilidades motrices 

básicas: desprazamentos, xiros, saltos. 

   B3.2. Desenvolvemento e control da motricidade 

fina e a coordinación viso motora a través do 

manexo de obxectos. 

   B3.3. Resolución de problemas motores sinxelos. 

   B3.4. Acondicionamento físico xeral en situacións 

de xogo, especialmente mantemento e mellora da 

flexibilidade. 

    B3.5. Disposición favorable a participar en 

actividades físicas diversas aceptando as diferenzas 

no nivel de habilidade. 

   B3.6. Autonomía e confianza nas propias 

habilidades motrices en situacións e contornos 

habituais. 

 

   B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais. 

 

   EFB3.1.1. Desprázase de distintas 

formas, variando os puntos de apoio. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CCEC 

   CAA 
 

   EFB3.1.2. Salta de distintas formas, 

variando os puntos de apoio e as 

frecuencias. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 
 

   EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe 

lonxitudinal variando os puntos de 

apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial.  (2º E 3º) 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

 

   EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en 

distintas posturas intentando controlar 

a tensión, a relaxación e a respiración. 

(2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

PRIMEIRO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
 

   b 

   d 

   j 

   k 

   m 

   o 

 

   B4.1. Descubrimento e exploración das 

posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do movemento con 

estruturas rítmicas sinxelas. 

   B4.2. Execución de bailes ou danzas sinxelas 

representativas da cultura galega e doutras 

culturas, seguindo o ritmo. 

   B4.3. Imitación de personaxes, obxectos e 

situacións. 

   B4.4. Participación en situacións que 

supoñan comunicación corporal. 

   B4.5. Desinhibición na exteriorización de emocións 

e sentimentos a través do corpo, o xesto e o 

movemento. 

 

   B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

 

   EFB4.1.1. Representa personaxes e 

situacións, mediante o corpo e o 

movemento con desinhibición e 

espontaneidade. (2º E 3º TRIM.) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB4.1.2. Reproduce corporalmente 

una estrutura rítmica sinxela. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas. (3º 

TRIMESTRE) 

 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 



 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

PRIMEIRO 
 

 OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
 

   a 

   b 

   k 

 

   B5.1. Identificación e práctica de hábitos básicos 

de hixiene corporal (aseo, roupa e calzado), 

alimentarios e posturais, relacionados coa 

actividade física. 

   B5.2. Relación da actividade física co benestar da 

persoa. 

   B5.3. Mobilidade corporal orientada á saúde. 

 

   B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar. 

 

   EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas 

básicas do coidado do corpo en 

relación coa hixiene, con autonomía. 

(2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSIEE 

   CAA 

 

   EFB5.1.2. Adopta hábitos 

alimentarios saudables. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CSIE 

   CAA 
 

   EFB5.1.3. Inicia a incorporación como 

axente de saúde da actividade física á 

súa rutina diaria. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 

   k 
 

   B5.4. Respecto das normas de uso de materiais e 

espazos na práctica de actividade física para evitar 

accidentes. 

   B5.5. Respecto ás persoas que 

participan no xogo. 

 

   B5.2. Recoñecer a importancia das 

medidas de seguridade na práctica 

da actividade física. 

 

   EFB5.2.1. Identifica os riscos 

individuais e colectivos daquelas 

actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSC 



 

 

 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

PRIMEIRO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVLIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

   a 

   b 

   k 

   m 

 

   B6.1. Descubrimento da cooperación e a 

oposición con relación ás regras de xogo. 

Aceptación de distintos papeis no xogo. 

   B6.2. Recoñecemento e aceptación das persoas 

que participan no xogo, aceptando o reto que 

supón opoñerse ao outro sen que iso derive en 

situacións de rivalidade ou menosprezo. 

   B6.3. Comprensión das normas de xogo e 

cumprimento destas. 

 B6.4. Confianza nas propias  

      posibilidades na práctica dos xogos. 

 

   B6.1. Recoñecer tácticas 

elementais dos xogos aplicando as 

regras en situación de cooperación 

e de oposición. 

 

   EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas 

elementais dos xogos. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 

 

   EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en 

situación de cooperación e oposición. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

  

   

   d 

   k 

   m 

   o 

   B6.5. O xogo como actividade 

común a todas as culturas. 

   B6.6. Coñecemento e práctica 

    dalgúns xogos de Galicia. 

   B6.7. Práctica de xogos libres e 

    organizados. 

 

   B6.2. Recoñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas en especial as de Galicia. 

 

   EFB6.2.1. Practica xogos libres e 

xogos organizados. (1º, 2º E 3º TR.) 

 

   CCEE 

   CAA 

   CSC 
 

   EFB6.2.2. Recoñece xogos 

tradicionais de Galicia. (3º TRIM.) 

 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
 

   EFB6.2.3. Realiza distintos xogos 

tradicionais de Galicia seguindo as 

regras básicas. (3º TRIMESTRE) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

 

   k 

   l 

   m 

   o 

 

   B6.8.Xogos de aire libre no parque ou en 

contornos naturais próximos ao colexio. 

Exploración e gozo da motricidade ao aire libre, 

respectando a natureza. 

 

   B6.3. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao 

aire libre. 

 

   EFB6.3.1. Realiza actividades no 

medio natural. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB6.3.2. Coñece o coidado e o 

respecto do medio ao efectuar 

algunha actividade fóra do centro. 

(1º, 2º E 3º TR.) 

 

   CSC 

   CAA 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACION 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

   a 

   c 

   d 

   k 

   m 

  B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

   B1.2. Respecto e valoración das persoas 

que participan no xogo sen mostrar 

discriminacións de ningún tipo. 

B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da actividade 

física. 

   B1.1. Opinar tanto desde a 

perspectiva de participante como de 

espectador ou espectadora, ante as 

posibles situacións conflitivas 

xurdidas, participando en debates, e 

aceptando as opinións dos e das 

demais. 

   EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma 

guiada sobre distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos publicitarios. (1º, 2º 

E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   CD 
   EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as 

características dun xogo practicado na clase. 

(2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCL 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

   EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar 

os conflitos de xeito razoable. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas que se 

producen na práctica deportiva que son 

inapropiadas. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   i    B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área. 

   B1.5. Integración das 

tecnoloxías da información e a comunicación no
proceso de 

aprendizaxe. 

   B1.2. Buscar e presentar 

Información e compartila, utilizando 

fontes de información determinadas e 

facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación como 

recurso de apoio á área. 

  EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. (1º, 2º 

E 3º TRIMESTRES) 

   CD 

   CAA 

   CSIEE 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCL 

   CD 
   CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de 

forma correcta en diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e das demais. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CCL 

   CSC 

   CD 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACION 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (CONTINUACIÓN) 

   a 

   k 

   l 

   n 

   B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

   B1.7. Uso correcto de materiais e espazos 

na práctica da Educación física. 

   B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

   B1.9. Adopción de condutas seguras ao 

actuar como peóns nas saídas polo 

contorno do colexio. 

   B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a si 

mesmo/a e aos outros e outras nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 

 

 

   EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 

   EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 

problemas motores. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSIEE 

   CAA 

   CCEC 

   CSC 
 

   EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CSC 

 

   EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que 

lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACION 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

   k 

   m 

  B2.1. Aceptación da propia 

realidade corporal.     

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

 

   B2.1. Aceptar e respectar a 

propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

   EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

  b 

   k 

   B2.3. Estrutura corporal. 

Percepción, identificación e representación 

do propio corpo e das principais partes que 

interveñen no movemento (articulacións e 

segmentos corporais). 

   B2.4. Experimentación e exploración de 

posturas corporais diferentes, a partir 

das posibilidades de movemento das 

distintas articulacións e segmentos 

corporais. 

   B2.5. Vivencia da relaxación global como 

estado de quietude. Toma de conciencia da 

respiración e as súas fases. 

   B2.6. Experimentación de situacións 

simples de equilibrio estático e dinámico 

sen obxectos, sobre bases estables, e 

portando obxectos. 

   B2.7. Percepción espazo- temporal. 

Orientación do corpo e nocións 

topolóxicas básicas (dentro/fóra, 

arriba/abaixo, diante/detrás, 

preto/lonxe...).    B2.8. Afirmación da 

lateralidade. Recoñecemento da 

dominancia lateral e da dereita e 

esquerda propias. 

   B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, oído, 

tacto). Experimentación, exploración e 

discriminación das sensacións. 

 

 

  B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para 

adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada 

situación, sendo capaz de 

representar mentalmente o seu 

corpo na organización das accións 

motrices. 

   EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do 

corpo propias e do compañeiro/a. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 

 

   EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, 

variando o centro de gravidade en base de 

sustentación estable. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio 

dinámico. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante 

estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, 

dando respostas motrices que se adapten ás 

características deses estímulos, diminuíndo os 

tempos de resposta. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 



 

 

 

 

 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACION 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 

   b 

   j 

   k 

 

   B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Experimentación de 

diferentes formas de execución e control 

das habilidades motrices básicas: 

desprazamentos, xiros, saltos, 

suspensión, lanzamentos e recepcións. 

   B3.2. Desenvolvemento e control da 

motricidade fina e a coordinación viso 

motora a través do manexo de obxectos. 

   B3.3. Resolución de problemas 

motores sinxelos. 

   B3.4. Acondicionamento físico xeral en 

situacións de xogo, especialmente 

mantemento e mellora da flexibilidade.    

B3.5. Disposición favorable a participar en 

actividades físicas diversas aceptando as 

diferenzas no nivel de habilidade. 

   B3.6. Autonomía e confianza nas propias 

habilidades motrices en situacións e 

contornos habituais. 

 

   B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando 

e combinando as habilidades 

motrices básicas e adaptándoas 

ás condicións establecidas de 

forma eficaz. 

 

   EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, 

variando os puntos de apoio, con coordinación e 

boa orientación espacial. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CCEC 

   CAA 

 

   EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os 

puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con 

coordinación e boa orientación espacial. (1º, 2º 

E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

 

   EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen 

manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos 

axeitados.(2º E 3º TRIMESTRES) 

 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

 

   EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal 

variando os puntos de apoio, con coordinación e 

boa orientación espacial. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

 

   EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas 
intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CA 

   CSIEE 



 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACION 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
 

   b 

   d 

   j 

   k 

   m 

   o 

 

   B4.1. Descubrimento e exploración das 

posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do 

movemento con estruturas rítmicas 

sinxelas. Ritmos baseados na introdución 

de acentos nunha cadencia, ritmos 

baseados na duración dos intervalos 

(curtos ou longos). 

   B4.2. Execución de bailes ou danzas 

sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas, asociando o 

movemento corporal ao ritmo. 

   B4.3. Imitación de personaxes, obxectos e 

situacións. 

   B4.4. Participación en situacións 

que supoñan comunicación 

corporal. Recoñecemento das 

diferenzas no modo de expresarse. 

   B4.5. Desinhibición na exteriorización de 

emocións e sentimentos a través do corpo, 

o xesto e o movemento. 

 

   B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

 

   EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, 

mediante o corpo e o movemento con 

desinhibición e espontaneidade. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una 

estrutura rítmica sinxela. (3º TRIMESTRE) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas 

representativas da cultura galega e doutras 

culturas. (3º TRIMESTRE) 

 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

 



 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
 

   a 

   b 

   k 

 

   B5.1. Identificación e práctica de hábitos 

básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 

calzado), alimentarios e posturais, 

relacionados coa actividade física. 

   B5.2. Relación da actividade física co 

benestar da persoa. 

   B5.3. Mobilidade corporal orientada 

á saúde. 

 

   B5.1. Coñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

 

   EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado 

do corpo en relación coa hixiene, con 

autonomía. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSIEE 

   CAA 

 

   EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios 

saudables. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 
 

   EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a 

actividade física como axente de saúde. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
 

   k 
 

   B5.4. Respecto das normas de uso de 

materiais e espazos na práctica de 

actividade física para evitar accidentes. 

   B5.5. Respecto ás persoas que participan no 

xogo, sen mostrar discriminacións de 

ningún tipo. 

 

   B5.2. Coñecer a importancia das 

medidas de seguridade na práctica 

da actividade física. 

 

   EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais 

e colectivos daquelas actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSC 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 
 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACION 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

   a 

   b 

   k 

   m 

   B6.1. Descubrimento da cooperación e a 

oposición con relación ás regras de xogo. 

Aceptación de distintos papeis no xogo. 

   B6.2. Recoñecemento e aceptación das 

persoas que participan no xogo, aceptando 

o reto que supón opoñerse ao outro sen que 

iso derive en situacións de rivalidade ou 

menosprezo. 

   B6.3. Comprensión das 

normas de xogo e 

cumprimento voluntario destas. 

   B6.4. Confianza nas propias posibilidades 

e esforzo nos xogos, con aceptación das 

limitacións persoais. 

 

   B6.1. Coñecer tácticas elementais 

dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e de 

oposición. 

   EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas 

elementais dos xogos.  (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 

   EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en 

situación de cooperación e oposición. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

 

   d 

   k 

   m 
   o 

   B6.5. O xogo como actividade 

común a todas as culturas. 
 B6.6. Coñecemento e práctica dalgúns xogos de 

Galicia. Descubrimento de xogos interculturais. 

   B6.7. Práctica de xogos libres 

e organizados. 

 

   B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de Galicia 

   EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo as súas 

características e diferenzas. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CCEE 

   CAA 

   CSC 

   EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos 

tradicionais de Galicia. (3º TRIMESTRE) 

   CCEC 

   CD 

   CAA 

   CSC 

   EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais 

de Galicia seguindo as regras básicas. (3º 

TRIMESTRE)  

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   k 

   l 

   m 

   o 

   B6.8. Xogos de aire libre no parque ou en 

contornos naturais próximos ao colexio. 

Exploración e gozo da motricidade ao aire 

libre, respectando a natureza. 

   B6.3. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre. 

   EFB6.3.1. Realiza actividades no 

medio natural. (2º E 3º TRIMESTRES) 
   CSC 

   CAA 

   EFB6.3.2. Coñece o coidado e 
respecto do medio ao efectuar algunha actividade 
fóra do centro. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 
 

   CAA 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

TERCEIRO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

   a 

   c 

   d 

   k 

   m 

 B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

   B1.2. Aceptación e respecto cara ás 

normas, regras,estratexias e persoas que 

participan no xogo. Elaboración e 

cumprimento dun código de xogo limpo. 

   B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias da práctica da 

actividade física. 

   B1.1. Opinar tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas,participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

   EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma 

guiada sobre distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos publicitarios. (1º, 2º 

E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   CD 

   EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e ás súas 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCL 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

   EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar 

os conflitos de xeito razoable. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na práctica 

deportiva. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
   i    B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área. 

   B1.5. Integración nas tecnoloxías da 

información e a comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

   B1.2. Buscar e presentar 

información e compartila, utilizando 

fontes de información determinadas 

e facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación como 

recurso de apoio á área. 

   EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CD 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo 

as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCL 

   CD 

   CAA, 

   EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose 

de forma correcta en diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e das demais. (2º E 

3º TRIMESTRES) 

   CCL 

   CSC 

   CD 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA( continuación) 

   a 

   k 

   l 

   B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e aceptando 

as diferenzas individuais no nivel de 

habilidade. 

   B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e aos outros e outras nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo 

   EFB1.3.1. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSIEE 

   CAA 

   CCEC 

   CSC 

   n 
 

   B1.7. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

   B1.8. O coidado do corpo e a consolidación 

de hábitos de hixiene corporal. 

   B1.9. Adopción de condutas seguras ao 

actuar como peóns ou peoas nas saídas polo 

contorno do colexio. 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 

   EFB1.3.2. Coñece e respecta a normas de 

educación viaria en contornos habituais e non 

habituais. (3º TRIMESTRE) 

 
   CSC 

   CAA 

 

   EFB1.3.3. Participa na recollida e organización  

de material utilizado nas clases. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 
   CSC 

 

   EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 
   CSC, CAA 

 

   EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. (1º, 2º E 3º 
TRIMESTRES) 

 
   CSC, CSIEE, 

CAA 
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BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

   b 

   k 

   m 

   B2.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais 

mostrando una actitude crítica cara ao 

modelo estético-corporal socialmente 

vixente. 

   B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo ou 

nunha mesma e nos demais. 

   B2.3. Autonomía persoal: autestima, 

expectativas realistas de éxito. 

   B2.1. Aceptar e respectar a 

propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

   EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   b 

   k 

   B2.4. Descubrimento dos elementos 

orgánico-funcionais relacionados co 

movemento: circulación, respiración, 

locomoción (principais músculos e 

articulacións). 

   B2.5. Control do ritmo respiratorio en 

diferentes actividades. 

Toma de conciencia e inicio do 

control dos diferentes tipos de respiración. 

   B2.6. Equilibrio estático e dinámico sobre 

superficies estables e inestables e alturas 

variables. 

   B2.7. Organización espacial (organización dos 

elementos no espazo, apreciación de 

distancias, traxectorias, orientación, 

lonxitude). Organización temporal (duración, 

sucesión, ritmo). Organización espazo-

temporal velocidade, previsión do 

movemento). 

   B2.8. Consolidación da lateralidade e a súa 

proxección no espazo, con recoñecemento da 

esquerda e dereita dos edas demais. 

   B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para 

adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada 

situación, sendo capaz de 

representar mentalmente o seu 

corpo na organización das accións 

motrices. 

   EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de 

respiración. ((1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSC 

   EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas 

bases de sustentación en diferentes posturas e 

posicións, durante un tempo determinado. (1º, 

2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións 

principais que participan en movementos 

segmentarios básicos e no control postural. (1º, 

2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CMCCT 

   CAA 

   CSC 

 
   EFB2.2.4. Colócase á esquerda- dereita de 

diferentes obxectos, persoas e espazos en 

movemento. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

   EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de 

estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices axeitadas no tempo e no 

espazo. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 
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BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

   b 

   j 

   k 

   B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Axuste e consolidación dos 

elementos fundamentais na execución das 

habilidades motrices básicas. 

   B3.2. Utilización eficaz e económica das 

habilidades motrices básicas en medios e 

situacións estables e coñecidas. 

   B3.3. Inicio na adaptación das habilidades 

básicas a situacións non habituais e 

contornos descoñecidos ou con incerteza, 

incidindo nos mecanismos de decisión. 

   B3.4. Mellora das capacidades físicas básicas 

de forma global e orientada á execución das 

habilidades motrices. 

   B3.5. Disposición favorable a participar en 

actividades físicas diversas aceptando a 

existencia de diferenzas no 

nivel de habilidade. 

   B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando 

e combinando as habilidades 

motrices básicas e adaptándoas 

ás condicións establecidas de 

forma eficaz. 

   EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes 

tipos de contornos intentando non perder o 

equilibrio nin a continuidade, e intentando 

axustar a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CCEC 

   CAA 

   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. 

(3º TRIMESTRE) 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   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. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   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. (3º TRIMESTRE) 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes   
posicións e superficies. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos 
propostos no medio natural ou en contornos non 
habituais. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 
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BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
   b 

   d 

   j 

   k 

   m 

   o 

   B4.1. O corpo e o movemento como 

instrumentos de expresión e comunicación. 

   B4.2. Coñecemento e práctica de diversas 

manifestacións expresivas adaptadas ao 

ámbito escolar: mimo, dramatización, baile, 

expresión corporal. 

   B4.3. Adecuación do movemento a 

estruturas espazo-temporais e execución de 

bailes e coreografías 

simples utilizando como base o folclore galego 

e outros bailes do mundo. 

 B4.4. Expresión de emocións e sentimentos a 

través do corpo, o xesto e o movemento. 

   B4.5. Desinhibición e espontaneidade na 

práctica de danzas ou bailes, con 

independencia do nivel de habilidade 

mostrado. 

B4.6. Recreación de 

personaxes reais e ficticios e os seus contextos 

dramáticos. 

   B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e deas. 

   EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

sentimentos, utilizando os recursos expresivos 

do corpo, individualmente, en parellas ou en 

grupos. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente e en parellas. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía 

básica. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

   EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas 

sinxelas en interacción cos compañeiros e 

compañeiras. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   b 

   d 

   j 

   k 

   B4.7. Desenvolvemento das habilidades 

motrices básicas, participando en 

actividades artístico-expresivas. 

   B4.8. Recoñecer e valorar a posibilidade de 

cambiar as montaxes ou coreografías de 

actividades artístico-expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás 

necesidades do grupo. 

   B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades artístico-

expresivas. 

   EFB4.2.1. Comeza a recoñecer algunha 

capacidade física básica implicada nas 

actividades artísticas. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CMCCT 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB4.2.2. Coñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para a 

mellora das habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CMCCT 

   CAA 

   CSC 
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

   a 

   b 

   k 

   B5.1. Consolidación de hábitos de hixiene 

corporal e adquisición de hábitos 

posturais e alimentarios saudables 

relacionados coa actividade física. 

   B5.2. Recoñecemento dos beneficios da 

actividade física na saúde integral da 

persoa. 

   B5.3. Práctica segura da actividade física 

recoñecendo a importancia do quecemento, a 

dosificación do esforzo, a volta á calma e a 

relaxación. 

   B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar, 

manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou 

mesma. 

   EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas.  

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 
   CSIEE 

   CAA 
   EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, 

información para comprender a importancia 

duns hábitos de alimentación correctos para a 

saúde. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CSIE 

   CAA 

   EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
 

   EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CCL 

   CSIEE 

   CMCCT    EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 
   CSC 

   CAA 

   CSIEE    k    B5.4. Mellora da condición física orientada á 
saúde en función do desenvolvemento 
psicobiolóxico.        
 

   B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

   EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida 

das capacidades físicas orientadas á saúde. 

(3º TRIMESTRE) 

   CAA 

   CSC 

   EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca 

en repouso e realizando actividade física. 

(3º TRIMESTRE) 

   CAA 

   CMCCT 

   CSC 

   EFB5.2.3. Percibe diferentes niveis de 

intensidade e esforzo na estrutura da clase de 

Educación física. (3º TRIMESTRE) 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 
   k    B5.5. Adopción das medidas básicas de 

seguridade na execución das actividades físicas e 
no uso de materiais e espazos. 
B5.6 Actitude favorable cara á actividade física 

con relación á saúde, manifestando 

comportamentos responsables respectuosos e 

seguros cara a un mesmo e as demais persoas 

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

   EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica 

da actividade física, realizando un quecemento 

guiado. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 
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BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

   a 

   b 

   k 

   m 

   B6.1. Descubrimento e aplicación das 

estratexias básicas de xogo relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación-

oposición. 

   B6.2. Respecto cara ás 

persoas que participan no xogo e 

rexeitamento cara aos comportamentos 

antisociais. 

   B6.3. Comprensión, aceptación e 

cumprimento das normas de xogo. 

   B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para 

resolver as situacións motrices, 

actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes 

funcións implícitas en xogos e 

actividades 

   EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados 

para resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en situacións motrices 

habituais. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas 

en distintos xogos e actividades físicas. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

   d 

   k 

   m 

   o 

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

realidade social. Coñecemento e práctica de 

xogos tradicionais de Galicia. 

 

  B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas e 

deportivas, en especial as de 

Galicia. 

   EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas e 

características básicas dos xogos populares, 

deportes colectivos, deportes individuais e 

actividades na natureza. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CCEE 

   CAA 

   CSC 

  

   B6.5. Achegamento ao xogo doutras 

comunidades e países dos seus compañeiros 

e compañeiras da clase. 

   EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. (3º TRIMESTRE) 
   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia seguindo as regras 

básicas. (3º TRIMESTRE) 

   CSC 

   CAA 

   a 

   b 

   k 

   B6.6. Aplicación das habilidades 

básicas en situacións de xogo. 

   B6.7 Participación en xogos de diferente 

tipoloxía e iniciación á práctica de actividades 

deportivas a través de xogos predeportivos e 

o deporte adaptado. 

   B6.3 Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades físico-

deportivas. 

   EFB6.3.1. Comeza a recoñecer algunha 

capacidade física básica implicada nos xogos 

e actividades deportivas. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

 

 EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSC 
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BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS (continuación) 
 

   k 

   l 

   n 

   o 

 

   B6.8. Iniciación á orientación deportiva 

mediante propostas lúdicas (ximnasio, 

patio, parque). 

   B6.9. Práctica e gozo de actividades 

motrices lúdicas relacionadas coa 

natureza (xogos de campo, de 

exploración, de aventura, marcha, 

escalada...). 

   B6.10. Coñecemento e coidado da contorno 

natural. 

 

   B6.4. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 

   EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran nas actividades no medio 

natural. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, 

respectando a flora e a fauna do lugar. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

   a 

   c 

   d 

   k 

   m 

 

   B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a das demais persoas. 

   B1.2. Aceptación e respecto cara ás normas, 

regras, estratexias e persoas que participan 

no xogo. Elaboración e cumprimento dun 

código de xogo limpo. 

   B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias da práctica da 

actividade física. 

 

   B1.1. Opinar, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

   EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma 

guiada sobre distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos publicitarios. (1º, 2º 

E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CD 

   EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCL 

   CAA 

   CSC 
   EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar 

os conflitos de xeito razoable. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
  EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na práctica 

deportiva. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
   EFB1.1.5. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 

   i    B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área 

   B1.5. Integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

   B1.2. Buscar e presentar 

información e compartila, utilizando 

fontes de información 

determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación como 

recurso de apoio á área. 

   EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CD 

   CAA 

 

 FB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. (3º TRIMESTRE) 

 

   CCL 

   CD 

   CAA 
 

   EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose 

de forma correcta en diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e das demais. (2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CCL 

   CSC 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

CUARTO 
 

  OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (continuación) 
 

   a 

   k 

   l 

   n 

 

   B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

   B1.7. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

   B1.8. O coidado do corpo e a consolidación 

de hábitos de hixiene corporal. 

   B1.9. Coñecemento da normativa 

básica de circulación en rúas e 

estradas. 

   B1.10. Identificación e respecto, ao realizar 

saídas fóra do colexio, dos sinais básicos de 

tráfico que afectan aos peóns ou peoas e ás 

persoas ciclistas. 

 

   B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e ás outras persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 

   EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB1.3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. (1º, 2º E 3º 
TRIMESTRES) 

 

   CSIEE 

   CAA 

   CCEC 
 

   EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. (1º, 2º E 3º 
TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 
 

   EFB1.3.4. Participa na recollida e organización 

de material utilizado nas clases. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CSC 

 

   EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 
   CSC 

   CAA 

 
   EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de 

educación viaria en contornos habituais e non 
habituais. (3º TRIMESTRE) 

 
   CSC 
   CAA 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

CUARTO 
 

   OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

   b 

   k 

   m 

   B2.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais 

mostrando una actitude crítica cara ao 

modelo estético-corporal socialmente 

vixente. 

   B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo e 

nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: autoestima, 

expectativas realistas de éxito. 

   B2.1. Aceptar e respectar 

a propia realidade 

corporal e a das demais 

persoas. 

   EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz entre os 

nenos e nenas da clase. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración 

do esforzo que comportan as aprendizaxes de novas 

habilidades. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   b 

   k 

   B2.4. Descubrimento dos elementos 

orgánico- funcionais relacionados co 

movemento: circulación, respiración, 

locomoción (principais músculos e 

articulacións). 

   B2.5. Control do ritmo respiratorio en 

diferentes actividades. Toma de conciencia e 

inicio do controldos diferentes tipos de 

respiración. 

   B2.6 Equilibrio estático e dinámico sobre 

superficies estables e inestables e alturas 

variables. 

   B2.7. Organización espacial (organización dos 

elementos no espazo, apreciación de 

distancias, traxectorias, orientación, 

lonxitude). Organización temporal (duración, 

sucesión, ritmo). Organización espazo- 

temporal velocidade, previsión do 

movemento). 

   B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo 

para adaptar o movemento 

ás circunstancias e 

condicións de cada 

situación, sendo capaz de 

representar mentalmente o 

seu corpo na organización 

das accións motrices. 

   EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. (2º E 

3º TRIMESTRES) 
   CAA 

   CSC 
   EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases 

de sustentación a alturas variables. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais 

que participan en movementos segmentarios básicos e 

no control postural. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CMCCT 

   CAA 

   CSC 

   EFB2.2.4. Colócase á esquerda- dereita de diferentes 

obxectos, persoas e espazos en movemento, con e 

sen manipulación de distintos móbiles. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

 

   EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices 

ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e 

táctiles no tempo e no espazo. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

CUARTO 
 

   OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

   b 

   j 

   k 

   B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Axuste e consolidación dos 

elementos fundamentais na execución 

das habilidades motrices básicas. 

   B3.2. Utilización eficaz e económica 

das habilidades motrices básicas en 

medios e situacións estables e 

coñecidas. 

   B3.3. Inicio na adaptación das 

habilidades básicas a situacións non 

habituais e contornos descoñecidos ou 

con incerteza, incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

   B3.4. Mellora das capacidades físicas 

básicas de forma global e orientada á 

execución das habilidades motrices. 

   B3.5. Disposición favorable a participar 

en actividades físicas diversas 

aceptando a existencia de diferenzas no 

nivel de habilidade. 

   B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

   EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de 

contornos e en actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a 

continuidade, axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CCEC 

   CAA 

   EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en 

diferentes tipos de contornos e de actividades físico- 

deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio 

e a continuidade, axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 

manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) a 

diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas aplicando os xestos e 

utilizando os segmentos dominantes. (1º, 2º E 3º T.) 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   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.  (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

 

   EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
   EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no 

medio natural ou en contornos non habituais con certo 

nivel de incertezas. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

CUARTO 
 

   OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
 

   b 

   d 

   j 

   k 

   m 

   o 

 

   B4.1. O corpo e o movemento como 

instrumentos de expresión e comunicación. 

   B4.2. Coñecemento e práctica de diversas 

manifestacións expresivas adaptadas ao 

ámbito escolar: mimo, dramatización, 

baile, expresión corporal. 

   B4.3. Adecuación do movemento a 

estruturas espazo-temporais e 

execución de bailes e coreografías 

simples utilizando como base o folclore 

galego e outros bailes do mundo. 

   B4.4. Expresión de emocións e sentimentos 

a través do corpo, o xesto e o movemento. 

 

   B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

 

   EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas e sentimentos, utilizando os recursos 

expresivos do corpo, individualmente, en 

parellas ou en grupos. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente,en parellas ou grupos. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía 

básica. (3º TRIMESTRE) 

 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 
 

   EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas 

en interacción cos compañeiros e compañeiras. 

(2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CCEC 

   CSC 

 

   b 

   d 

   j 

   k 

 

   B4.5. Desenvolvemento das habilidades 
motrices básicas, participando en actividades 
artístico-expresivas. 

   B4.6. Recoñecer e valorar a posibilidade 

de cambiar as montaxes ou coreografías de 

actividades artístico- expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás 

necesidades do grupo. 

 

   B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades artístico-

expresivas. 

 

   EFB4.2.1. Distingue as capacidades físicas 

básicas implicadas nas actividades artístico-

expresivas. (3º TRIMESTRE) 

 

   CMCCT 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.2.2. Coñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para a 
mellora das habilidades motrices implicadas nas 
actividades artístico-expresivas. (3º TRIMESTRE) 

   CMCCT 

   CAA 
   CSC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

   a 

   b 

   k 

   B5.1. Consolidación de hábitos de hixiene 

corporal e adquisición de hábitos posturais e 

alimentarios saudables relacionados coa 

actividade física. 

   B5.2. Recoñecemento dos beneficios da 

actividade física na saúde integral da 

persoa. 

   B5.3. Práctica segura da actividade física, 

recoñecendo a importancia do quecemento, 

a dosificación do esforzo, a volta á calma e a 

relaxación. 

   B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar, 

manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou 

mesma. 

   EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades 

propostas para mellorar as capacidades físicas 

relacionándoas coa saúde. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSIEE 

   CAA 

   EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos 

inxeridos etc.). (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CMCCT 

   EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados 

recoñecendo a súa importancia para saúde. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

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

saúde, en función do desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

   B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

   EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida 

das capacidades físicas orientadas á saúde. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 

   EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en 

repouso e realizando actividade física, nel 

mesmo ou nun compañeiro ou compañeira. 

(3º TRIMESTRE) 

   CAA 

   CMCCT 

   CSC 

   EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a 

intensidade do seu esforzo ás demandas da 

estrutura da clase de Educación física. (3º 

TRIMESTRE) 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 
   k    B5.5. Adopción das medidas básicas de 

seguridade na execución das actividades 

físicas e no uso de materiais e espazos. 

   B5.6 Actitude favorable cara á actividade 

física con relación á saúde, manifestando 

comportamentos responsables, 

respectuosos e seguros cara a un mesmo e 

as demais persoas. 

   B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

   EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica 

da actividade física, sendo capaz de realizar o 

quecemento con certa autonomía. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CAA 

   CSC 



 

ÁREA 
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COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

   a 

   b 

   k 

   m 

 

   B6.1. Descubrimento e aplicación das 

estratexias básicas de xogo relacionadas 

coa 

cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

   B6.2. Respecto cara ás persoas que 

participan no xogo e rexeitamento cara 

aos comportamentos antisociais. 

   B6.3. Comprensión, aceptación e 

cumprimento das normas de xogo. 

 

   B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para 

resolver as situacións motrices, 

actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes 

funcións implícitas en xogos e 

actividades 

 

   EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos 

adecuados para resolver situacións básicas de 

táctica individual e colectiva en situacións 

motrices habituais. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 

 

   EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas 

en distintos xogos e actividades físicas. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

 

   d 

   k 

   m 

   o 

 

   B6.4. O xogo e o deporte como elementos 

da realidade social. Coñecemento e práctica 

de xogos tradicionais de Galicia. 

   B6.5. Achegamento ao xogo doutras 

comunidades e países dos seus compañeiros 

e compañeiras da clase. 

 

   B6.2. Coñecer, a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas,en especial as de 

Galicia. 

 

   EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características básicas entre xogos populares, 

deportes colectivos, deportes individuais e 

actividades na natureza. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CCEE 

   CAA 

   CSC 

 

   EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a importancia dos 

xogos e os deportes tradicionais de Galicia. (3º 

TRIMESTRE) 

 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
 

   EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia seguindo as regras 

básicas. (3º TRIMESTRE) 

 

   CSC 

   CAA 
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BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS (continuación) 

 
   a 

 

   b 
 

   k 

 
   B6.6. Aplicación das habilidades 

básicas en situacións de xogo. 

   B6.7. Participación en xogos de diferente 

tipoloxía e iniciación á práctica de actividades 

deportivas a través de xogos predeportivos e 

o deporte adaptado. 

 
   B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades físico-

deportivas. 

 
   EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas 

implicadas nos xogos e nas actividades 

deportivas. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 
   CSC 

 

   CAA 

 
   EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 
   CAA 

 

   CSC 

 
   k 

 

   l 
 

   n 
 

   o 

 
   B6.8 Iniciación á orientación deportiva 

mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio, 

parque). 

   B6.9 Práctica e gozo de actividades motrices 

lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de 

campo, de exploración, de aventura, 

marcha, escalada...). 

   B6.10 Coñecemento e coidado da contorna 

natural. 

 
   B6.4 Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 
   EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran as actividades no medio 

natural. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 
   CSC 

 

   CAA 

 
   EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando 

a flora e a fauna do lugar. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

 
   CSC 

 

   CAA 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
 
  OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

OOS 

 
    CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

   a 

   c 

   d 

   k 

   m 

   B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

   B1.2. Adopción de actitudes de 

colaboración, tolerancia, respecto e 

resolución pacífica dos conflitos na práctica 

de xogos e outras actividades físicas. 

   B1.3. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica 

da actividade física. 

   B1.4. Actitudes de aceptación, respecto e 

valoración cara a un mesmo, aos 

compañeiros e compañeiras e ao medio. 

   B1.1. Opinar coherentemente 

con actitude crítica, tanto desde 

a perspectiva de participante 

como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles 

situacións conflitivas xurdidas, 

participando en debates, e 

aceptando as opinións dos e das 

demais. 

   EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as 

modas e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 
   CAA 
   CSIEE 

   EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase e o seu desenvolvemento. 

(3º TRIMESTRE) 

   CCL 
   CAA 
   CSC 

   EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito razoable. (1º, 

2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 
   CAA 
   CSIEE 

   EFB1.1.4. Recoñece e cualifica as condutas 

inapropiadas que se producen na práctica ou 

nos espectáculos deportivos. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 
   CAA 
   CSIEE 

 EFB1.1.5. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

   CSC 
   CSIEE 
   CAA 

   i    B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área. 

   B1.6. Integración nas tecnoloxías da 

información e a comunicación no proceso 

de aprendizaxe. 

   B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada con 

temas de interese na etapa, e 

compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e 

facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

como  recurso de apoio á área. 

   EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a información que se lle 

solicita. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CD 
   CAA 

 

   EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo ás pautas proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza e utilizando 

programas de presentación. (1º, 2º E 3º T.) 

   CCL 
   CD 
   CAA 

 

   EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 

coherente e exprésase de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as opinións 

dos e das demais. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CCL 
   CSC 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
 
  OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

OOS 

 
      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (CONTINUACIÓN) 
 

   a 

   k 

   l 

   m 

 

   B1.7. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

   B1.8. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

   B1.9. O coidado do corpo e a consolidación 

de hábitos de hixiene corporal. 

   B1.10. Coñecemento da normativa 

básica de circulación en rúas e 

estradas. 

   B1.11. Identificación e respecto, ao realizar 

saídas fóra do colexio, dos sinais básicos de 

tráfico queafectan aos peóns e peoas e ás 

persoas ciclistas. 

 

   B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 

   EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a 

competencia motriz. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza 

en diferentes situacións, resolvendo 

problemas motores con espontaneidade e 

creatividade. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSIEE 

   CAA 

   CCEC 

 

   EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. (1º, 2º E 3º 
TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 
 

   EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas clases. 

(1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

 

   EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. (1º, 2º 

E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas 

de educación viaria en contornos habituais 

e non habituais. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CAA 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
 
   OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

OOS 

 
      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
 

   b 
 

   k 
 

   m 

 

   B2.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a das demais persoas 

mostrando unha actitude crítica cara ao 

modelo estético-corporal socialmente 

vixente. 

   B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo e 

nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: autoestima, 

expectativas realistas de éxito. 

 

   B2.1. Valorar, aceptar e respectar 

a propia realidade corporal e a 

dos e das demais, mostrando 

unha actitude reflexiva e crítica. 

 

   EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas 

da clase. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 
 

   CAA 

 

   EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e 

valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. (1º, 2º E 

3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 
 

   CAA 
 

   CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
 
    OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

OOS 

 
     CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 
 

   b 

   j 

   k 

 

   B3.1. Adaptación da execución das habilidades 

motrices a situacións de práctica de 

complexidade crecente, con eficiencia, 

seguridade e creatividade. 

   B3.2. Realización combinada de desprazamentos, 
saltos,xiros, lanzamentos e recepcións. 

   B3.3. Adaptación das habilidades motrices a 

contornos de práctica non habituais que 

favorezan toma de decisións, con seguridade e 

autonomía: o medio natural. 

   B3.4. Control e dominio motor e corporal desde 

unha formulación previa á acción. 

   B3.5. Mellora das capacidades físicas básicas de 

forma xenérica e orientada á execución das 

habilidades motrices, recoñecendo a influencia da 

condición física na mellora destas. 

   B3.6. Autonomía e confianza nas propias 

habilidades motrices en situacións e contornos non 

habituais. 

   B3.7. Valoración do esforzo e o traballo ben 

executado desde o punto de vista motor como base 

para a propia superación.    B3.8. Disposición 

favorable a participar en actividades físicas diversas 

aceptando as propias posibilidades e limitacións, 

así como a existencia de diferenzas no nivel de 

habilidade. 

 

 

   B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas áscondicións 

establecidas de forma eficaz. 

 

   EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 

adaptándose a diferentes tipos de contornos 

e de actividades físico- deportivas e artístico-

expresivas axustándose a parámetros 

espazo- temporais e intentando manter o 

equilibrio postural. (1º, 2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CSC 

   CCEC 

   CAA 

   CSIEE 

 

   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 espazo- 

temporais e intentando manter o equilibrio 

postural. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   CSIEE 

   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 
interiorizando e aplicando os xestos cos 
segmentos dominantes e iniciando a práctica 
cos non dominantes. (1º, 2º E 3º TRIMESTRES) 

   CSC 
   CCEE 
   CAA 
   CSIEE 

   EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de 
xiro a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico- deportivas e artístico-
expresivas tendo en conta os dous eixes 
corporais e os dous sentidos, e axustando a súa 
realización aos parámetros espazo- temporais e 
intentando manter o equilibrio postural. (1º, 2º 
E 3º TRIM.) 

   CSC 
   CCEE 
   CAA 
   CSIEE 

   EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes    
posicións e superficies. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

   CSC 
   CAA 
   CSIEE 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
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OOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
 

   b 

   d 

   j 

   k 

   m 

   o 

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

conciencia e gozo das posibilidades e 

recursos da linguaxe corporal. 

   B4.2. Recoñecemento e utilización 

creativa das zonas corporais e 

compoñentes do movemento expresivo: 

espazo, tempo e a intensidade. Zonas 

corporais: de equilibrio (pernas e pés), de 

forza (centro de gravidade corporal), de 

autoridade (peito, ombreiros, brazos) e 

expresiva (rostro, mirada e pescozo). 

   B4.3. Expresión e comunicación de 

sentimentos e emocións individuais e 

compartidas através do corpo, o xesto e o 

movemento. 

   B4.4. Execución de bailes ou danzas do folclore 

popular galego valorando a importancia da 

súa conservación e difusión. Execución de 

danzas do mundo valorando a diversidade 

como factor de enriquecemento individual e 

colectivo. 

   B4.5. Participación na composición e 

execución de producións grupais a partir de 

estímulos rítmicos, musicais, poéticos... 

Elaboración de bailes, coreografías simples ou 

montaxes expresivas. 

   B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

   EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en 

parellas ou en grupos. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.2. Representa ou expresa 

movementos a partir de estímulos rítmicos 

ou musicais, individualmente, en parellas ou 

grupos. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo bailes e danzas 

representativas da cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha coreografía básica. 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

   EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo composicións 

grupais en interacción cos compañeiros e 

compañeiras utilizando os recursos expresivos 

do corpo e partindo de estímulos musicais ou 

plásticos. (2º E 3º TRIMESTRES) 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
 
OBXECTIVOS 
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OOS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS (CONTINUACIÓN) 

   b 

   d 

   j 

   k 

   B4.6. Desenvolvemento das habilidades 

motrices básicas, xenéricas e específicas e da 

condición física, participando en actividades 

artístico- expresivas. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as montaxes ou 

coreografías de actividades artístico-

expresivas (espazos, materiais, tempos...) 

para adaptalas ás necesidades do grupo 

   B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades artístico-

expresivas. 

   EFB4.2.1. Identifica a capacidade física 

básica implicada de forma máis significativa 

nas actividades expresivas. (2º E 3º 

TRIMESTRES) 

   CMCCT 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices 

implicadas nas actividades artístico-

expresivas. (2º E 3º TRIMESTRES) 

 

   CMCCT 

   CAA 

   CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

QUINTO 
 
   OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

OOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
 

   a 

   b 

   k 

 

   B5.1. Autonomía na hixiene corporal 

(vestimenta e aseo tras o exercicio) e 

adquisición de hábitos posturais e 

alimentarios saudables (incluída a correcta 

hidratación durante e despois do exercicio). 

   B5.2. Recoñecemento dos beneficios da 

actividade física na saúde integral da 

persoa e identificación crítica 

das prácticas pouco saudables 

(sedentarismo, abuso do lecer audiovisual, 

adicción ás novas tecnoloxías, consumo de 

tabaco ou alcohol...). Valoración do xogo e 

o deporte como alternativas aos hábitos 

nocivos para a saúde. 

   B5.3. Adquisición de hábitos de 

quecemento (global e específico), de 

dosificación do esforzo e recuperación, 

necesarios para previr lesións.(espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás 

necesidades do grupo. 

 

   B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

 

   EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as 

capacidades físicas. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSIEE 

   CAA 
 

   EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos 

inxeridos etc.). (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSC 

   CAA 

   CMCT 

 

   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.. (1º, 2º E 3º 

TRIM.) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 

   EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 

axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física, recoñecendo a súa 

importancia para saúde. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSC 

   CAA 

   CCL 

   CSIEE 

   CMCT 
 

   EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma e sistemática. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (CONTINUACIÓN) 
 

   k 
 

   B5.4. Mellora da condición física orientada á 

saúde en función do desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

 

   B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

 

   EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 

respecto ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. (1º, 

2º E 3º TRIM.) 

 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

 

   EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas intensidades de 

esforzo. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CAA 

   CMCCT 

   CSC 
 

   EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade 

do seu esforzo ao tempo de duración da 

actividade. (1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 
 

   k 
 

   B5.5. Recoñecemento e aplicación das 

medidas básicas de prevención e 

seguridade na práctica de actividade física 

en relación coa execución motriz e co uso 

de materiais e espazos. 

   B5.6 Valoración da actividade física como 

factor esencial no mantemento e mellora 

da saúde. Aprecio, gusto e interese polo 

coidado do corpo. 

 

   B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

 

   EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades 

deportivas máis comúns, así como as accións 

preventivas e os primeiros auxilios básicos. 

(1º, 2º E 3º TRIM.) 

 

   CCL 

   CAA 

   CSC 

   CMCCT 
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BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

   a 

   b 

   k 

   m 

   B6..1 Uso adecuado das estratexias básicas 

dos xogos relacionadas coa cooperación, a 

oposición e a cooperación-oposición. 

   B6.2. Aceptación e respecto cara ás normas, 

regras e persoas que participan no xogo. 

Elaboración e cumprimento dun código de 

xogo limpo. 

   B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición , aplicando principios e 

regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e cooperativa 

e desempeñando as diferentes 

funcións implícitas en xogos e 

actividades 

   EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 

resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en diferentes situacións 

motrices. 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 

   EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 

motrices básicas axustándose a un obxectivo 

e a uns parámetros espazo-temporais. 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

   d 

   k 

   m 

   o 

   B6.3. O xogo e o deporte como fenómenos 

sociais e culturais. Práctica de xogos e 

actividades deportivas de diferentes 

modalidades con dificultade crecente. 

   B6.4. Coñecemento, práctica e valoración dos 

xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

Coñecemento e práctica de xogos doutras 

culturas. 

   B6.2. Coñecer e poñer en práctica a 

diversidade de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en especial as de 

Galicia. 

   EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características entre xogos populares, 

deportes colectivos, deportes individuais e 

actividades na natureza. 

   CCL 

   CCEE 

   CAA 

   CSC 
   EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 

historia e a orixe dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
   EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia respectando principios 

e regras destes. 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
   a 

   b 

   k 

   B6.5. Desenvolvemento das habilidades 

motrices básicas, xenéricas e específicas e da 

condición física, participando en xogos 

predeportivos e en predeportes. Recoñecer e 

valorar a posibilidade de cambiar as regras de 

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

adaptalas ás necesidades do grupo.  

   B6.6. Uso adecuado das estratexias básicas 

dos xogos relacionadas coa cooperación, a 

Oposición e a cooperación. 

   B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades físico-

deportivas. 

   EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nos 

exercicios. 

   CMCCT 

   CSC 

   CAA 
   EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices. 

   CMCCT 

   CAA 

   CSC 

  EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

   CMCCT 
   CAA 
   CSC 

   EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, 

usando os termos e coñecementos que sobre 

o aparello locomotor se desenvolven na área 

de Ciencias da natureza. 

   CMCCT 
   CCL 
   CSC 
   CAA 
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BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CONTINUACIÓN) 

   k 
   m 
   o 

   B6.7. Iniciación ao deporte de orientación 

(colexio, parque, medio natural). Toma de 

contacto co compás. Participación na 

organización e desenvolvemento de xogos 

de orientación. 

   B6.8. Práctica responsable de actividades 

físicas lúdicas e deportivas nas saídas á 

contorno natural de Galicia. 

   B6.9. Coñecemento, goce, coidado e 

valoración da natureza. 

   B6.4. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

   EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación 

dos residuos que se xeran as actividades no 

medio natural. 

   CSC 
   CAA 

   EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do lugar. 
   CSC 
   CAA 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

   a 

   c 

   d 

   k 

   m 

   B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a das demais persoas 

   B1.2..Adopción de actitudes de colaboración, 

tolerancia, respecto e resolución pacífica dos 

conflitos na práctica de xogos e outras actividades 

físicas. 

   B1.3. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da actividade física. 

   B1.4. Actitudes de aceptación, respecto e valoración 

cara a un mesmo, aos compañeiros e compañeiras e 

ao medio. 

   B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións das demais persoas. 

  EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante 

as modas e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios. 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase e o seu 

desenvolvemento. 

   CCL 

   CAA 

   CSC 

   EFB1.1.3. Recoñece e cualifica 

negativamente as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica ou nos espectáculos 

deportivos. 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

  EFB1.1.4. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 
   i  B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 

de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área. 

   B1.6 Integración das tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de aprendizaxe. 

   B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada con 

temas de interese na etapa, e 

compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e 

facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

como recurso de apoio á área. 

   EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a información que se lle 

solicita. 

   CD 

   CAA 

   EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza, e utilizando 

programas de presentación. 

   CCL 

   CD 

   CAA 

   EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 

coherente e exprésase de forma correcta 

en diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das 

demais. 

   CCL 

   CSC 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (CONTINUACIÓN) 
 

   a 

   k 

   l 

   n 

 

   B1.7. Implicación activa en actividades motrices 

diversas, recoñecendo e aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de habilidade. 

   B1.8. Uso correcto de materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

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

hábitos de hixiene corporal. 

   B1.10. Coñecemento da normativa básica de 

circulación en rúas e estradas. 

   B1.11. Identificación e respecto, ao realizar saídas 

fóra do colexio, dos sinais 

básicos de tráfico que afectan aos peóns e peoas e 

ás persoas ciclistas. 

 

   B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e ás demais persoas nas 

actividades físicas, en distintos 

contornos incluíndo a natural e 

nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e 

actuando con interese e iniciativa 

individual e traballo en equipo. 

 

   EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando unha 

mellora da competencia motriz. 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB1.3.2. Demostra autonomía e 

confianza en diferentes situacións, 

resolvendo problemas motores con 

espontaneidade e creatividade. 

 

   CSIEE 

   CAA 

   CCEC 
 

   EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 
 

   EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas 

clases. 

 

   CSC 

 

   EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con 

deportividade. 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB1.3.6. Recoñece e respecta as 

normas de educación viaria en 

contornos habituais e non habituais. 

 

   CSC 

   CAA 
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BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
 

   b 

   k 

   m 

 

   B2.1. Valoración e aceptación 

da propia realidade corporal e 

a das demais persoas 

mostrando una actitude 

crítica cara ao modelo 

estético-corporal socialmente 

vixente. 

   B2.2. Seguridade, confianza 

nun mesmo e nas demais 

persoas. 

   B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 

   B2.1. Valorar, aceptar e 

respectar a propia realidade 

corporal e a das demais 

persoas, mostrando unha 

actitude reflexiva e crítica. 

 

   EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

   CSC 

   CAA 

 

   EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas 

habilidades. 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO 
 

SEXTO 
 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMPETENCIAS CLAVE

 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

   b 

   j 

   k 

   B3.1. Adaptación da execución das habilidades 

motrices a situacións de práctica de 

complexidade crecente, con eficiencia, 

seguridade e creatividade. 

   B3.2. Realización combinada de desprazamentos, 

saltos, xiros, lanzamentos e recepcións. 

   B3.3. Adaptación das habilidades motrices a 

contornos de práctica non habituais que 

favorezan toma de decisións, con seguridade e 

autonomía: o medio natural. 

   B3.4. Control e dominio motor e corporal desde 

unha formulación previa á acción. 

   B3.5. Mellora das capacidades físicas básicas de 

forma xenérica e orientada á execución das 

habilidades motrices, recoñecendo a influencia da 

condición física na mellora destas. 

   B3.6. Autonomía e confianza nas propias habilidades 

motrices en situacións e contornos non habituais. 

   B3.7. Valoración do esforzo e o traballo ben 

executado desde o punto de vista motor como base 

para a propia superación. 

   B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e combinando 

as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás 

condicións establecidas de 

forma eficaz. 

   EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas axustando a súa 

realización aos parámetros espazo- 

temporais e mantendo o equilibrio 

postural. 

   CSC 

   CCEC 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica 

de salto a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico- deportivas e artístico-

expresivas, axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e mantendo o 

equilibrio postural. 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico- deportivas e artístico-

expresivas, aplicando correctamente os 

xestos e utilizando os segmentos dominantes 

e non dominantes. 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices de xiro 

a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico- deportivas e artístico-

expresivas, tendo en conta os tres eixes 

corporais e os dous sentidos, e axustando a 

súa realización aos parámetros espazo- 

temporais e mantendo o equilibrio postural. 

   CSC 

   CCEE 

   CAA 

   CSIEE 

   EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 
   CSC 

   CAA 

   CSIEE 
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BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES (CONTINUACIÓN) 

    B3.8. Disposición favorable a participar en 

actividades físicas diversas aceptando 

as propias posibilidades e limitacións, así como a 

existencia de diferenzas no nivel de habilidade. 

  

   EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas 

e xogos no medio natural ou en contornos 

non habituais, adaptando as habilidades 

motrices á diversidade e incerteza 

procedente do contorno e ás súas 

posibilidades. 

 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
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BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

   b 

   d 

   j 

   k 

   m 

   o 

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

conciencia e gozo das posibilidades e recursos da 

linguaxe corporal. 

   B4.2. Recoñecemento e utilización creativa 

das zonas corporais e compoñentes do 

movemento expresivo: espazo, tempo e a 

intensidade. Zonas corporais: de equilibrio 

(pernas e pés), de forza (centro de gravidade 

corporal), de autoridade (peito, ombreiros, 

brazos) e expresiva (rostro, mirada e pescozo). 

B4.3. Expresión e comunicación de sentimentos 

e emocións individuais e compartidas a través do 

corpo, o xesto e o movemento. 

   B4.4. Execución de bailes ou danzas do folclore 

popular galego valorando a importancia da súa 

conservación e difusión. Execución de danzas do 

mundo valorando a diversidade como factor de 

enriquecemento individual e colectivo. 

   B4.5. Participación na composición e 

execución de producións grupais a partir de 

estímulos rítmicos, musicais, poéticos... 

Elaboración de bailes, coreografías simples ou 

montaxes expresivas. 

 

   B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

   EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos, utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma 

creativa movementos a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, individualmente, en 

parellas ou grupos. 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo bailes 

e danzas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía 

establecida. 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 
   EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 

composicións grupais en interacción cos 

compañeiros e compañeiras 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
   EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma 

creativa movementos a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, individualmente, en 

parellas ou grupos. 

   CCEC 

   CSC 

   CAA 

   EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo bailes 

e danzas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía 

establecida. 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 
   EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 

composicións grupais en interacción cos 

compañeiros e compañeiras utilizando os 

recursos expresivos do corpo e partindo de 

estímulos musicais, plásticos ou verbais. 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
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BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS (CONTINUACIÓN) 
 

   b 

   d 

   j 

   k 

 

   B4.6. Desenvolvemento das habilidades motrices 

básicas, xenéricas e específicas e da condición 

física, participando en actividades artístico 

expresivas. 

   B4.7. Recoñecer e valorar a posibilidade de 

cambiar as montaxes ou coreografías de 

actividades artístico- expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás 

necesidades do grupo. 

 

   B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades artístico-

expresivas. 

 

   EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nas 

actividades expresivas. 

 

   CMCCT 

   CSC 

   CAA 
 

   EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para 

a mellora das habilidades motrices implicadas 

nas actividades artístico-expresivas. 

 

   CMCCT 

   CAA 

   CSC 
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

   a 

   b 

   k 

   B5.1. Autonomía na hixiene corporal (vestimenta e 

aseo tras o exercicio) e adquisición de hábitos 

posturais e alimentarios saudables (incluída a 

correcta hidratación durante e despois do 

exercicio). 

   B5.2. Recoñecemento dos beneficios da 

actividade física na saúde integral da 

persoa e identificación crítica das prácticas pouco 

saudables (sedentarismo, abuso do lecer 

audiovisual, adicción ás novas tecnoloxías, consumo 

de tabaco ou alcohol...). Valoración do xogo e o 

deporte como alternativas aos hábitos nocivos para 

a saúde. 

   B5.3. Adquisición de hábitos de quecemento (global 

e específico), de dosificación do esforzo e 

recuperación, necesarios para previr lesións. 

   B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

   EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 

capacidades físicas. 

   CSIEE 

   CAA 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos 

etc.). 

   CSC 

   CAA 

   CMCCT 

 EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 

consumo de alcohol, tabaco e outras substancias. 

   CSC 

   CAA 

   CMCCT 

 EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais 

axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física, recoñecendo a súa importancia para 

saúde. 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE 

   CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma e sistemática, valorando a súa función 

preventiva. 

   CSC 

   CAA 

   CSIEE  

   k 
 

   B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde 

en función do desenvolvemento psicobiolóxico. 

 
   B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto 

ao seu nivel de partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia cardíaca e 

respiratoria, en distintas intensidades de esforzo. 

   CAA 

   CMCCT 

   CSC 

 EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao 

tempo de duración da actividade. 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

 EFB5.2.4. Identifica o seu nivel comparando os 

resultados obtidos en probas de valoración das 

capacidades físicas e coordinativas cos valores 

correspondentes á súa idade 

   CAA 

   CMCCT 

   CSC 
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (CONTINUACIÓN) 
 

   k 
 

   B5.5. Recoñecemento e aplicación das medidas 

básicas de prevención e seguridade na práctica de 

actividade física en relación 

coa execución motriz, ao uso 

de materiais e espazos. 

   B5.6. Valoración da actividade física como factor 

esencial no mantemento e mellora da saúde. 

Aprecio, gusto e interese polo coidado do corpo. 

 

   B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

 

   EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e 

enfermidades deportivas máis comúns, 

así como as accións preventivas e os 

primeiros auxilios. 

 

   CCL 

   CAA 

   CSC 

   CMCCT 
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BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

   a 

   b 

   k 

   m 

 

   B6.1. Uso adecuado das estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

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

e persoas que participan no xogo. Elaboración e 

cumprimento dun código de xogo limpo. 

 

   B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para 

resolver as situacións motrices, 

actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes 

funcións implícitas en xogos e 

actividades 

 

   EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 

resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en diferentes 

situacións motrices. 

 

   CSC 

   CSIEE 

   CAA 

 

   EFB6.1.2. Realiza combinacións de 

habilidades motrices básicas 

axustándose a un obxectivo e a uns 

parámetros espazo-temporais. 

 

   CAA 

   CSIEE 

   CSC 

 

   d 

   k 

   m 

   o 

 

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

e culturais. Práctica de xogos e actividades 

deportivas de diferentes modalidades con 

dificultade crecente. 

   B6.4. Coñecemento, práctica e valoración dos xogos 

e deportes tradicionais de 

 

   B6.2. Coñecer, valorar e poñer en 

práctica a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de 

Galicia. 

 

   EFB6.2.1. Expón as diferenzas, 

características e/ou relacións entre xogos 

populares, deportes colectivos, deportes 

individuais e actividades natureza. 

 

   CCL 

   CCEE 

   CAA 

   CSC 
 

   EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 

historia e a orixe dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

 

   CCEC 

   CAA 

   CSC 
   n 

 

   o 

 

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

parque, medio natural). Toma de contacto co 

compás. Participación na organización e 

desenvolvemento de xogos de orientación. 
 

   B6.8. Práctica responsable de actividades físicas 

lúdicas e deportivas nas saídas á contorno natural 

de Galicia. 
 

   6.9. Coñecemento, goce, coidado e valoración da 

natureza. 

 

B6.4. Manifestar respecto cara á 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 

   EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do lugar. 

 

   CSC 

   CAA 

 



 PRIMEIRO CURSO SEGUNDO CURSO TERCEIRO CURSO CUARTO CURSO QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

1º TRIMESTRE 

UD 1: Valores 
 
UD 2: Contos 
motrices 
 
Circuítos 

UD 1: Valores 
 
UD 2: Contos 
motrices 
 
Circuítos 

UD 1: Valores 
 
UD 2: Circuitos de 
habilidades 
 
UD 3:Brilé 

UD 1: Valores 
 
UD 2: Saúde 
corporal 
 
UD 3:Brilé 

UD 1: Valores 
 
UD 2: Condición 
física 
 
UD 3:Brilé 

UD 1: Valores 
 
UD 2: Condición 
física 
 
UD 3:Brilé 

2º TRIMESTRE 

UD 3: Xogos 
cooperativos 
 
UD 4: Esquema 
corporal 
 
Circuítos 
 

UD 3: Xogos 
cooperativos 
 
UD 4: Esquema 
corporal 
 
Circuítos 
 

UD 4: Xogos 
cooperativos 
 
UD 5: Softball e 
Hóquei 
 
UD 6: Esquema 
corporal 

UD 4: Xogos 
cooperativos 
 
UD 5: Softball e 
Hóquei 
 
UD 6: Esquema 
corporal 

UD 4: Hábitos 
saudables 
 
UD 5: Softball e 
Hóquei 
 
UD 6: Parkour e 
Monopatíns 

UD 4: Hábitos 
saudables 
 
UD 5: Softball e 
Hóquei 
 
UD 6: Parkour e 
Monopatíns 

3º TRIMESTRE 

UD 5: Xogos e 
danzas  de Galicia e  
do mundo 
 
UD 6: Saúde 
corporal 
 
Circuítos 
 

UD 5: Xogos e 
danzas  de Galicia e  
do mundo 
 
UD 6: Saúde 
corporal 
 
Circuítos 
 

UD 7: Xogos e 
danzas  de Galicia e  
do mundo 
 
UD 8: Saúde 
corporal 
 
UD 9: Ed. Vial e 
Orientación 

UD 7: Xogos e 
danzas  de Galicia e  
do mundo 
 
UD 8: Historia das 
Olimpiadas 
 
UD 9: Ed. Vial e 
Orientación 

UD 7: Xogos e 
danzas  de Galicia e  
do mundo 
 
UD 8: Historia das 
Olimpiadas 
 
UD 9: Ed. Vial e 
Orientación 

UD 7: Xogos e 
danzas  de Galicia e  
do mundo 
 
UD 8: Historia das 
Olimpiadas 
 
UD 9: Ed. Vial e 
Orientación 

 

 



 

5. CONCRECIÓN DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES. 

Cada estándar de aprendizaxe valorarase de 1 a 5 puntos (sendo 1 un grao moi baixo; 2, baixo; 3, 

medio; 4, alto; e 5, moi alto) cada un dos estándares de aprendizaxe. O grao mínimo de consecución 

esperado será de 3. Para obter dita cifra, realizarase a media aritmética das puntuacións obtidas en cada un 

dos estándares de aprendizaxe correspondentes a cada criterio de avaliación; a continuación, realizarase a 

media aritmética dos criterios de avaliación de cada un dos bloques temáticos e, finalmente, calcularase a 

media dos seis bloques temáticos.   

 

6. PLAN DE REFORZO. 

Como xa se indicou no apartado 2, “Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles non 

impartidas durante o curso 2019-20”, as características da Ed. Física, e a maneira na que se afrontan as 

diferentes aprendizaxes imprescindibles, minimizaron o impacto do confinamento que tivo lugar no terceiro 

trimestre do curso pasado. Dado que todos os bloques de contidos se traballan en cada clase de E.F., a 

perda ocasionada por esta circunstancia pode cifrarse únicamente na intensidade coa que se traballaron os 

diferentes estándares de aprendizaxe e a maneira de avaliar o grao de consecución dos mesmos.  

Adicionalmente, todo o alumnado superou a materia, o que dá lugar a un planteamento claro de 

intensificación dos contidos no ensino presencial. 

 

No caso de confinamento ou corentena parcial, será necesario valorar novamente a posible perda 

de intensidade no traballo de diferentes contidos para tratar de paliar o impacto que esta circunstancia poda 

ter. 

 

 

7. METODOLOXÍA E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS.  

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

na volta á calma), se ben desenvolveranse diversos estilos de ensino. 

Respecto ao xogo, poderíase definir segundo Cagigal (1957) como unha "acción libre, espontánea, 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, eféctuase nunha limitación espacial e 

temporal, conforme a unhas determinadas regras, establecidas ou improvisadas, e cun elemento informativo 

que é a tensión". A súa utilización é recomendable en Educación Primaria, debido a moitas das súas 

características: divertido, educativo, evasivo, motivante, libre, gratuíto, ficticio, incerto, convencional, 

creativo, coeducativo, espontáneo, significativo, integral... 



Respecto aos estilos de ensino, cabe destacar que, como a podería observar no desenvolvemento das 

unidades didácticas, aparece reflectido que estilo ou estilos utilízanse nestas. A continuación dase unha 

breve información de cada un: 

 Mando directo: Este estilo ten unha longa historia na Educación Física. Está baseado no estímulo-

resposta. O alumno responde a uns estímulos, que poden ser dados en varias canles (auditivo, visual, 

táctil). As súas características básicas son a disciplina, as disposicións xeométricas e as respostas ao 

unísono. O docente establece os obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, calidade... e 

observa as accións do alumnado. Segundo Muska Mosston (1978), esta estrutura parece ser bastante 

pura e perfecta, e quizais non existe na realidade. O esquema que segue é: Demostración 

Explicación Execución Avaliación.  

 
 Asignación de tarefas: O alumno actúa, realiza a tarefa, de acordo á súa propia vontade. O mestre ten 

un contacto máis directo coa clase. Facilítanse as tarefas e non se obriga ao alumnado. Unha vez 

explicado o que hai que facer, o alumno é independente á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de 

repeticións ou tempo a dedicar. Segundo Muska Mosston (1978), está considerado como un dos estilos 

que máis motiva, porque sempre se adapta aos diferentes niveis. 

 
 Descubrimento guiado: Proponse unha tarefa para que o alumno descubra. O profesor guía a 

consecución dos obxectivos, pero nunca dá a solución. Acontece que: Disonancia cognitiva 

Investigación Descubrimento. Hai que ter en conta que, como di Piaget (1946), "O feito de que o 

alumno obteña unha resposta que lle pertence por descubrila o mesmo, reflicte unha dimensión especial 

na internalización dous datos". O mestre dará pistas, e pasará á seguinte cando a resposta sexa 

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

 
 Resolución de problemas: Formúlanse problemas nos que hai varias solucións; Trabállase, igual que 

no estilo anterior a disonancia cognitiva. O grao de liberdade e participación individual é case completo. 

O alumno motívase polo descubrimento de "novas" solucións (a diferenza do descubrimento guiado, 

aquí non hai só unha execución). Acontece, igual que no estilo anterior: Disonancia cognitiva 

Investigación Descubrimento. Este estilo xera un máis alto nivel de resistencia na realización da tarefa 

que obedece a unha automotivación. 

 

Algúns principios básicos que se terán en conta ao longo de todas as sesións son os seguintes: 

 RReeffoorrzzoo  ppoossiittiivvoo  É importante que os alumnos estean continuamente motivados, e a motivación 

propiciará unha sensación de éxito e confianza mediante o coñecemento dous seus progresos e os 

eloxios por parte do profesor. Desta forma, crearase un ambiente de confianza no que o alumno se 

sinte seguro. 

 

 PPrrooggrreessiióónn: Hai que seguir unha progresión de exercicios; é dicir, ir do doado ao difícil, do sinxelo ao 

complexo, paulatinamente. 

 

 IInntteennssiiddaaddee: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que os exercicios sexan 

asimilados axeitadamente. 



 

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

movementos aprendidos anteriormente. 

 

 IInntteerreesseess: Os exercicios formulados aos alumnos deben estar de acordo cos intereses e necesidades 

destes, para lograr unha aprendizaxe significativa. 

 

 IInnddiivviidduuaalliizzaacciióónn: Hai que respectar as características morfolóxicas, fisiolóxicas e funcionais de cada 

neno/a. Cada un "é como é". De aí que á hora de avaliar se teña en conta a actitude e a aptitude. 

 

 PPaarrttiicciippaacciióónn: Non haberá aprendizaxe se o neno non participa activamente. 

 

 

Para o caso de ensino a distancia, a metodoloxía terá que adaptarse de maneira global. Nas 

videoconferencias, daranse indicacións de cómo facer as actividades, permitindo igualmente desenvolver 

todos os estilos de ensino. O mando directo utilizarase con vídeos que se emitirán nas propias conferencias 

para que os alumnos realicen as actividades que se determinan; a asignación de tarefas, o descubrimento 

guiado ou a resolución de problemas virán dados pola proposta de actividades que o alumnado realizará 

pola súa conta (para este tipo de actividades, o alumnado terá que enviar fichas, fotos, vídeos, etc. que se 

lles solicitarán xunto coa proposta de actividades.  

 

Nas sesións de traballo presenciais seguirase o seguinte modelo: 

1. Hixiene de mans. 

2. Fase de información: daremos aos alumnos/as unha breve explicación sobre o que se traballará na 

sesión, estrutura da clase, organización do material, contidos a traballar.. Terá unha duración aproximada 

de 5 minutos. 

3. Fase de animación: xogos e actividades nos que se realizan movementos globais para a activación 

psicomotriz, cognitiva e afectiva. Preténdese evitar lesións por frío e motivar aos alumnos para realizar 

eficazmente a sesión. Duración aproximada: 5 minutos . 

4. Fase principal: xogos e tarefas que desenvolven os contidos e se dirixen á consecución dos obxectivos 

da unidade. É a parte máis importante da sesión e durará uns 30 minutos ́. 

5. Fase de volta á calma: realizaranse actividades de baixa intensidade como xogos sensoriais, de 

relaxación... que permitan aos alumnos recuperarse dos esforzos da fase anterior e evitar que cheguen cun 

estado emocional de alteración á clase seguinte. Durará uns 5 minutos ́. 

6. Fase de hixiene e desinfección : levaráse a cabo a recollida e desinfección do material e o alumnado 

realizará a hixiene de mans. 

 

Tanto no caso de confinamento xeral dunha clase de 1º ou de 2º de E.P. ou corentena parcial 

de un ou varios alumnos, haberá dúas sesións de traballo individual, que se propoñerá a través da AULA 

VIRTUAL. Para facilitar a realización das tarefas, comunicaremos coas familias por medio de ABALAR. 

 



Para o caso de confinamento xeral da clase de 3º a 6º de E.P., haberá unha sesión de traballo 

telemática e outra individual de 3º a 6º. Na sesión de traballo telemática, o profesor conectará pola 

aplicación WEBEX co alumnado, sendo o seguinte o modelo de sesión:  

1. Fase de información: saudaremos aos alumnos/as e comprobaremos o traballo que se vai facendo nas 

sesións individuais. Despois, darase unha breve explicación sobre o que se traballará na sesión, estrutura 

da clase, organización do material, contidos a traballar.. Terá unha duración aproximada de 10 minutos. 

2. Fase de animación: xogos e actividades nos que se realizan movementos globais para a activación 

psicomotriz, cognitiva e afectiva. Preténdese evitar lesións por frío e motivar aos alumnos para realizar 

eficazmente a sesión. Duración aproximada: 5 minutos. 

3. Fase principal: xogos e tarefas que desenvolven os contidos e se dirixen á consecución dos obxectivos 

da unidade .É a parte máis importante da sesión e durará duns 20 minutos. 

4. Fase de volta á calma: realizaranse actividades de baixa intensidade como xogos sensoriais, de 

relaxación... que permitan aos alumnos recuperarse dos esforzos da fase anterior e evitar que cheguen cun 

estado emocional de alteración á clase seguinte. Durará uns 5 minutos. 

5. Fase de información e despedida: prepararemos a sesión individual que teñen que realizar os 

alumnos, explicando a ficha de traballo correspondente. Despedida. Duración: 10 minutos. 

A sesión de traballo individual realizarase mediante unha proposta que se presentará pola AULA VIRTUAL 

(3º e 4º) ou por EDIXGAL (5º e 6º) 

 

 Para o caso dunha corentena parcial (un ou varios alumnos da mesma clase) e dada a 

imposibilidade de conectarse simultáneamente coa clase de referencia, a proposta farase pola AULA 

VIRTUAL (3º e 4º) e por EDIXGAL (5º e 6º), con comunicación por ABALAR e telefónica para dar as 

indicacións de conectividade ás familias. 

 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS. 

 Libros de Educación Física (material para o profesor). 

 Fichas de xogos. 

 Pizarra dixital, encerado e outros materiais da aula convencional. 

 Todo o material de E.F. do ximnasio e do polideportivo, tanto o convencional (picas, aros, ladrillos, 

colchonetas...) como o non convencional (botellas de plástico, bolsas, garrafas...). 

 

Para o caso de ensino a distancia, será necesario adaptar o material ás posibilidades que o alumnado ten 

nas súas casas, tendo en conta as posibles limitacións. Daranse alternativas nas comunicacións co 

alumnado para que podan realizar as actividades propostas.  

Será necesario ter unha boa conectividade co alumnado, mantendo unha comunicación fluida por ABALAR 

ou por teléfono de ser necesario. 

Utilizaranse fichas para as sesións de traballo, vídeos e presentacións dixitais en diversos formatos. 

En canto ao material que se utilizará, realizarase unha adaptación á situación, con información previa e 

clara do material que necesitaremos para as sesións. Terase en conta as limitacións propias, procurando 

utilizar materiais habituais nas casas.  



 

9. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

   Os procedementos para a avaliación serán: 

- Observación directa. 

- Fichas de rexistro de avaliación coa súa correspondente anotación nos estándares de aprendizaxe a 

avaliar  (1, moi baixo; 2, baixo; 3, medio; 4, alto; e 5, moi alto). 

 

   Se ben os criterios de avaliación son os que establecen  o Decreto 105/2014 e a Lei Orgánica 8/2013 do 

9 de decembro para a mellora da calidade educativa e que aparecen pormenorizados no epígrafe 2; de 

maneira xeral, para avaliar ao alumnado deberase ter en conta se: 

- Participa e interésase polos xogos. 

- Acepta aos demais e coida do material de xogo. 

- Interésase por cooperar cos compañeiros/as. 

- Respecta as normas básicas de Educación Física. 

- Respecta as regras do xogo. 

  En definitiva, todo o relacionado con valores e actitudes positivas.  

 

   Un dos aspectos destacables que determina esta lexislación é que os resultados da avaliación 

expresaranse numericamente, do 1 ao 10. 

   O docente utilizará como instrumento de avaliación, ademais das escalas de valoración citadas, un 

anecdotario ou rexistro anecdótico, que cubrirá ao finalizar cada sesión e non que rexistrará ás incidencias 

observadas, os aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc. 

Respecto aos momentos da avaliación: 

 Ao principio da unidade didáctica é conveniente ter un coñecemento preciso sobre o estado en que se 

atopan os nosos alumnos respecto aos novos contidos a desenvolver. En todas as unidades que se aplican 

ao longo do curso, a primeira sesión ten a función de aavvaalliiaacciióónn  iinniicciiaall, valorando os coñecementos do 

alumnado sobre os novos contidos a tratar. É dicir, será unha sesión ordinaria, pero facendo especial 

fincapé en tomar rexistros (por medio dunha escala de valoración). 

 

 Ao longo da unidade, seremos conscientes das incidencias presentadas: Estando claros os obxectivos, 

se a selección de contidos é axustada, o enfoque metodolóxico apropiado, as actividades atractivas ou 

eficaces, así como o xeito en que os alumnos responden ao traballo. Todo isto forma parte da aavvaalliiaacciióónn  

ccoonnttiinnuuaa, que tamén se identifica coa avaliación ffoorrmmaattiivvaa, porque se entende que os resultados serven 

para realizar os axustes e correccións necesarias. 

 

 Ao final da unidade didáctica, é preciso que a comprobe ou grao de aprendizaxe dos contidos por parte 

dos alumnado; isto coñécese como aavvaalliiaacciióónn  ssuummaattiivvaa  oouu  ffiinnaall. Igualmente rexistrarase por medio dunha 

escala de valoración. 

 



Para o caso de ensino telemático, os procedementos veranse limitados pola posibilidade de observación 

que se verá claramente disminuida por parte do profesor. Non obstante, e utilizando tamén a comunicación 

directa co alumnado e a autoavaliación, seguirá vixente a valoración dos estándares de aprendizaxe. 

 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

A cualificación na materia virá dada polas puntuacións obtidas nos estándares de aprendizaxe 

correspondentes e coa seguinte ponderación de cada bloque temático.  

BLOQUE DE CONTIDOS  PONDERACIÓN 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 25 % 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 15 % 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 20 % 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 10 % 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 10 % 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20 % 

 100 % 

 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

    A mesma definición do proxecto curricular e das súas concrecións curriculares constitúe unha 

medida de atención á diversidade. Por outro lado, o seu desenvolvemento nas programacións didácticas e 

nas unidades didácticas xerará un conxunto de propostas que favorezan a adaptación aos intereses, 

capacidades e motivacións dos alumnos respectando sempre un traballo común de base e intención 

formativa global que permita a consecución das competencias básicas e dos obxectivos de cada curso e da 

etapa. 

 

 Tanto a metodoloxía como os procedementos de avaliación serán variados na medida que o 

alumnado, individual ou colectivamente, o necesite, para tratar de conseguir un ensino individualizado 

segundo as necesidades que se van presentando. No caso de alumnado con Adaptación Curricular, 

determinaranse particularmente as adaptacións de contidos, de metodoloxía ou as referidas ao proceso de 

avaliación. 

 

 Para o caso de ensino a distancia, teranse en conta as características do alimnado. 



12. EN RELACIÓN ÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Participarase naquelas que se programen no ciclo para este curso escolar e que figuran na 

programación xeral anual. Tamén se terán en conta as ofertas que vaian xurdindo ao longo do curso escolar 

por se fosen de interese ou estivensen relacionadas coa materia ou os propios temas transversais, 

deixando así unha porta aberta á súa posible realización.  

A continuación cítanse as que se celebran de maneira fixa todos anos: 

 

 Participar nas celebracións de festas populares no Centro: Magosto, festividade de Nadal, 

Entroido…  

 Participar nas efemérides programadas polo equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares: Día da Paz, Día da Árbore, Día do Samaín ... 

 

 

13. EN RELACIÓN AO PLAN LECTOR. 

   En función do horario do alumnado, en caso de coincidir algunha hora da sesión de Educación 

Física coa hora prevista non plan lector, cumprirase ese tempo adicado á lectura. 

   Ademais disto os alumnos lerán textos relacionados ca o mundo deportivo, periódicos, revistas,... e 

faranse comentarios dos mesmos para futuros traballos (déaste xeito traballarán a lectura e comprensión de 

textos). 

 

14. EN RELACIÓN AO PLAN TICS. 

   Na área de Educación Física nalgunhas das unidades didácticas utilizaranse os ordenadores e a lousa 

dixital para complementar determinados contidos educativos e lúdicos. 

   Por outro lado, mencionar a existencia do blogue para a área de Educación Física para levar un rexistro 

das actividades que se fan na mesma e facer partícipes aos alumnos a través da interacción non blogue. 

 

 

15. EN RELACIÓN CO PLAN DE CONVIVENCIA E Á EDUCACIÓN EN VALORES. 

   O tipo de intervencións que o Plan de Convivencia deseña no que respecta á na mellora do clima de 

convivencia, á prevención de conflitos e á posta en valor dos dereitos e deberes dos membros da 

comunidade educativa constitúen un reforzo importante ao currículo da área. Por este motivo, os 

profesorado de Educación Física integrará nas actividades a desenvolver as propostas de dito plan e 

colaborará activamente na prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso. 

 



. Existe un conxunto de aspectos aos que a sociedade é especialmente sensible nos últimos anos 

(consumismo, saúde...), e que pola súa relevancia deben ser tratados en todas as áreas do currículo; é a 

educación en valores, antigamente denominada como "temas transversais". Teñen que ser desenvolvidos 

en todas ás áreas. Atendendo ao currículo actual, son os seguintes: 

 Educación Moral e Cívica: Axudaranos á convivencia cos demais e ao respecto polos valores máis 

importantes da nosa sociedade. Traballarase constantemente. 

 Educación para a Paz: A práctica de actividades físicas de cooperación/oposición, propicia situacións 

de tensión e rivalidade que é necesario resolver co diálogo. Á vez son útiles para promover actitudes 

de convivencia, respecto, solidariedade... 

 Educación para a Igualdade entre os sexos: Respectaranse as características de cada un/unha, 

contribuíndo a eliminar os estereotipos sexistas. 

 Educación Ambiental: Dende a nosa área promoveranse actividades que axuden a coñecer, gozar, 

respectar e coidar a contorna. 

 Educación para a Saúde e Calidade de Vida: Relaciónase directamente cun dos bloques de 

contidos da área, polo que a desenvolve en boa medida. 

 Educación para ou Lecer: Ensinarase a gozar do tempo de lecer por medio da actividade física: en 

contacto coa natureza, a través de xogos tradicionais... 

 Educación do Consumidor: É importante desmitificar a carga consumista que teñen os artigos 

deportivos, e sobre todo algunhas marcas e personaxes públicos. 

 Educación Vial: Fomentaranse hábitos encamiñados á creación do sentido vial, exploración da 

contorna urbana e desprazamentos nela de forma autónoma e segura. 

 

 

 

16. EN RELACIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO. 

   Aínda que a área de Educación Física é impartida en lingua castelán, por parte do profesorado de 

Educación Física hai unha implicación  total co fomento e a dinamización da lingua galega:  

- En todo o relacionado coa comunicación ás familias, programación didáctica, programación de aula, 

rexistro de observacións, comunicacións ao alumnado tanto de calendario de pistas como de 

campionatos nos recreos, etc. 

- No desenvolvemento curricular de xogos e danzas de Galicia. 

- No tratamento especial de temas de coñecemento dos aparatos locomotor, circulatorio e respiratorio 

e nos aspectos técnicos de xogos e deportes, nos que o profesorado introducirá tamén en galego a 

terminoloxía propia. 

 

 

 

 

 



17. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A APLICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

   Comprobaranse trimestralmente os diferentes parámetros tratados nesta programación, prestando 

especial fincapé nos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación para saber si 

se están cumprindo ou non. 

 


