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1. Introducción e contextualización 

 O documento que se presenta corresponde á programación docente das áreas de 

ciencias sociais, ciencias naturais, matemáticas e lingua galega e literatura deseñada 

para os alumnos e alumnas do terceiro e cuarto curso de educación primaria do CEP 

Plurilingüe de Carreira. 

 O CEP Plurilingüe de Carreira é un centro público, situado nun entorno rural do 

concello de Ribeira. O desenvolvemento económico da poboación baséase no sector 

servizos, hostalaría, pesca, industria conserveira e agricultura. O desemprego xuvenil 

presenta uns índices elevados e a actividade económica do contorno é xeralmente media-

baixa. A predominancia lingüística do entorno é a castelafalante. 

 O centro consta dun edificio de dúas plantas entre as que se distribúen as diversas 

instalacións educativas. 

 A xornada lectiva do centro é continua, en horario de  mañá de 09:00 a 14:00 h. 

 O grupo de 3º e 4º está formado por 16 nenos/as moi dinámicos e activos cun gran 

interese polo mundo que os rodea. En canto ás características psico-sociais do alumnado 

cabe destacar que é un grupo bastante heteroxéneo, tendo en conta a diversidade propia 

dunha aula de terceiro na que se presentan diferenzas no nivel de adquisición das 

competencias clave. 

 O profesorado que imparte docencia neste grupo é o seguinte: 

- Titora: Uxía Muñiz Quintela / Carlos Otero de la Cuétara 

- Especialista de música: Manuel Casabielle Saéz. 

- Especialista de inglés: Dolores Sampedro Ageitos/ Martín Vedia 

- Especialista de educación física: Uxía Muñiz Quintela /Carlos Otero de la Cuétara. 

- Especialista de relixión católica: Juana Mª Mariño Basoco 

- Especialista en audición e linguaxe: José Luis Campaña Parada 

- Especialista en pedagoxía terapéutica: Tamara Moscoso Rodríguez 

 Este documento recolle todos os aspectos relacionados co procesos educativos 

que se levarán a cabo durante o curso 2020/2021. 

 Para o deseño desta programación empregáronse os seguintes documentos que 

actúan como bases lexislativas: 

• Lei Órgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

• Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico 

da educación primaria, no que desenvolve os aspectos do mesmo en atención á nova 

configuración do currículo. 



• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia,o cal se concreta para este 

centro por medio do Proxecto Educativo e a súa vez para esta aula por medio desta 

proposta. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

• Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 

en Galicia. 

• Orde do 9  de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e promoción do 

alumnado que cursa educación Primaria. 

• Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia.   

• Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación 

primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

• Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensinanza non 

universitaria de Galicia para o curso 2020/2021 (Actualización: 22 de setembro de 2020) 

• PXA. 

 

2. Previsión do desenvolvemiento da programación nos escenarios de 

actividad lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial, incidiendo nos 

seguisteis aspectos: 

 Debido a situación derivada pola crise sanitaria provocada pola COVID- 19, e tendo 

en conta o recollido no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de 

ensinanza non universitaria de Galicia para o curso 2020/2021 (Actualización: 22 de 

setembro de 2020) son 3 os posibles escenarios nos que nos podemos atopar:ensino 

presencial, semi presencial e non presencial.  

A principio de curso, realizouse unha enquisa as familias co fin de comprobar os 

medios electrónicos e informáticos dispoñibles e comprobar a posibilidade de seguir un 

proceso de aprendizaxe non presencial, de ser o caso. Unha vez obtidos os resultados, 



coñecemos que no noso centro hai 6 alumnos que non dispoñen dos medios necesarios 

para levar a cabo un ensino a distancia. Concretamente na aula de 2º  e 3º  hai 3 

alumnos/as que non teñen medios informáticos dispoñibles e 2 delas tampouco teñen 

conexión a internet.  

Dende o centro, co fin de garantir o dereito á educación de todo o alumnado, solicit

áronse á UAC (Unidade de Atención a Centros) 6 ordenadores/tabletas e conexión a 

internet para 3 alumnos/as. 

A previsión para o desenvolvemento da programación é a seguinte: 

No caso de ensino semipresencial, subirase nese mesmo día o traballado na clase 

(explicación e actividades) á aula virtual para que o alumno o realice o día seguinte. En 

caso de dúbidas, poderán solicitar a través da aula virtual/correo electrónico unha titoría 

telefónica ou unha videoconferencia a través da plataforma Webex. No caso de non 

dispoñer de medios informáticos, entregaráselle o material necesario para poder realizar 

as actividades que se explicarán por correo electrónico ou por vía telefónica. Para o resto 

do alumnado, as clases desenvolveranse no centro con normalidade.  

No caso de ensino non presencial, desenvolverase a programación do seguinte 

xeito. En caso de confinamento de ata 14 días, aproveitaremos este período para repasar 

os contidos mínimos do nivel correspondente traballados ata o momento. Para tal fin,  

utilizaremos, de forma xeral, a aula virtual. Nela colgaranse as actividades que hai que 

realizar e material complementario necesario. Para aquel alumnado que non dispoña de 

medios electrónicos/internet ou acompañamento axeitado, poñerase á súa disposición un 

caderno de reforzo que se enviará á casa a través do servicio de GAEM do concello.  



En caso de que o confinamento se prolongue durante un período superior a 14 días, 

será  a partir do d ía 15 cando empezaremos a traballar co alumnado materia nova. 

Traballarase a través da aula virtual e en caso de ser necesario, utilizaremos a plataforma 

Webex para explicacións, postas en común, clases virtuais, titorías... 

Para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado, o profesorado 

utilizará a aula virtual. En caso de percibir que hai alumnos/as que non acceden ós 

contidos e traballos programados, dende as titorías realizaranse chamadas telefónicas 

para interesarse do motivo que impide realizar ese seguimento. 

Debido a idade do alumnado co que estamos a traballar é de vital importancia a 

colaboración coas familias, polo que a comunicación debe ser fluída. Co fin de favorecer á 

transición ao ensino non presencial e co obxectivo de mellorar a competencia dixital do 

alumnado, dedicaremos tempo na aula a: 

- Acceder á aula virtual. 

- Visualizar os contidos que hai nela. 

- Introdución no uso do ordenador: uso do teclado, uso do rato, coñecer aplicacións 

que poden ser utilizadas tanto no ensino presencial como non presencial, enviar 

arquivos...  

Así, o obxectivo nas primeiras semanas do curso, será  familiarizalos con esta 

plataforma e enviaranse actividades que se realizarán na casa xunto coas súas familias 

para poder resolver as d ú bidas existentes na clase, antes de que se produza un 

confinamento e a súa vez comprobar que todo funciona correctamente. Para poder facelo 

o centro daralle a cada alumno/a un nome de usuario e un contrasinal.  

Finalizado o período de ensino non presencial e tras a incorporación ás aulas 

recordaranse as medidas de hixiene e sanitarias vixentes nese momento. Valoraranse as 



dificultades que se tiveron durante o período de ensino non presencial, tanto referidas a 

problemas tecnolóxicos como de aprendizaxe. O obxectivo será reforzar as aprendizaxes 

non adquiridas e solucionar problemas tecnol ó xicos para que, en caso de novo 

confinamento, non se volvan a producir. 

 

3. Concreción das aprendizajes imprescindibles non adquiridas no curso anterior. 

 

 1º EP 

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

dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

2º EP 

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

culturas. 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 

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

centro. 

3º EP 

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

segmentarios básicos e no control postural. 

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. 

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

non habituais. 

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

medio natural. 

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

4º EP 

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

variables. 



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

non habituais con certo nivel de incertezas. 

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

medio natural. 

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

5º EP 

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

non habituais. 

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

habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente da 

contorno e ás súas posibilidades. 

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

medio natural. 

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

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

6º 

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

non habituais. 

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. 

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

medio natural. 

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

 

4. Liñas xerais do plan de reforzo e recuperación das aprendizajes imprescindibles 

non adquiridas o curso pasado. Medidas metodolóxicas e organizativas. 

 Tal e como se establece nas Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación 

infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, a 

avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar e consistirá en: 



 a)Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

 b)Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 

así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes 

competencias clave. 

 c)Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de 

tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

 Unha vez analizados os estándares de aprendizaxe non adquiridos de cada unha 

das áreas e que aparecen recollidos no apartado 3 desta programación, cabe destacar 

que serán tidos en conta á hora de introducir os novos contidos. Así mesmo, ao estar o 

alumnado nun grupo mixto no que se encontran escolarizados alumnos de 1º e 2º curso 

nunha aula, 3º e 4º noutra e 5º e 6º noutra, recuperar esas aprendizaxes resulta máis 

doado, xa que tanto os estándares adquiridos coma os que non, volveranse a traballar na 

aula e favorecerase deste xeito a adquisición das competencias clave. 

 

 

 

 

5. Relación de estándares de aprendizaxe analizables da área que formarán parte 

dos perfil competencias. 

 

 

 

 



1º EP 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÜNS 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. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EC 
PV 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EV 
PV 

TODAS 

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. 

CD 
CAA 

TIC 
EMP 

6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

CSIEE 
CAA 

CCEC 
CSC 

EMP TODAS 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

EC 
PV 

TODAS 

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. 

CSC 
CAA 

EC TODAS 

b 
k 

B2.3. Estrutura corporal. 
Identificación do 

B2.2. Coñecer a estrutura 
e funcionamento do 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo 
propias. 

CAA 
CSC 

EOE TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

propio corpo e das 
principais partes que 

corpo para realizar 
movementos axeitados 

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

CSC 
CAA 

EMP 3 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 

ás situacións motrices 
que se lle presentan. 

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

CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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 

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. 

CSC 
CCEC 
CAA 

EMP 5 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 5 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 4 
5 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 
 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 3 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

b 
d 
j 

B4.1. Descubrimento e 
exploración das 
posibilidades 

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e 
o movemento, 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EOE 
EMP 

1 
5 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

k 
m 
o 

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. 
 

comunicando 
sensacións e 
emocións. 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura 
rítmica sinxela. 

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 5 
8 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP 5 
6 
8 
 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 

CSIEE 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. CSC 
CSIE 
CAA 

EMP 2 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

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. 

CAA 
CSC 

EOE 
EMP 

TODAS 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

a 
b 
k 

B6.1. Descubrimento da 
cooperación e a 
oposición con 

B6.1. Recoñecer tácticas 
elementais dos xogos 
aplicando as regras en 

EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos 
xogos. 

CSC 
CSIEE 
CAA 

  



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

m 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. 

situación de 
cooperación e de 
oposición. 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP TODAS 

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 

B6.2. Recoñecer a 
diversidade de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas en 
especial as de Galicia. 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. CCEE 
CAA 
CSC 

EMP 
EC 

TODAS 

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. CCEC 
CAA 
CSC 

EOE 
EMP 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 
TIC 

6 

k 
l 
m 
o 

B6.8.Xogos de aire libre 
no parque ou en 
contornos naturais 
próximos ao colexio. 
Exploración e gozo 
da motricidade ao 
aire libre, 
respectando a 
natureza. 

B6.3. Manifestar respecto 
cara ao contorno e o 
medio natural nos 
xogos e actividades ao 
aire libre. 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. CSC 
CAA 

EMP 
EC 

6 

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

CSC 
CAA 

EMP 9 

     EC 
EV 

9 

 
 
 
 
 
 
 

2º EP 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

a 
c 
d 
k 
m 

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

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

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

B1.1. Opinar tanto 
desde a perspectiva 
de participante como 
de espectador ou 
espectadora, ante as 
posibles situacións 
conflitivas xurdidas, 
participando en 
debates, e aceptando 
as opinións dos e das 
demais. 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 
CD 

EOE 
CA 

EMP 

3 

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

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 

EOE TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EC 
PV 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EV 
PV 

TODAS 

i B1.4. Utilización de 
medios tecnolóxicos 
no proceso de 
aprendizaxe para 
obter información, 
relacionada coa 
área. 

B1.5. Integración das 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe. 

B1.2. Buscar e 
presentar 
Información e 
compartila, utilizando 
fontes de información 
determinadas e 
facendo uso das 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación como 
recurso de apoio á 
área. 

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

CD 
CAA 

CSIEE 

TIC 
EMP 

6 
9 

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

CCL 
CD 

CAA 

EOE 
EC 

6 

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

CCL 
CSC 
CD 

EOE 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

a 
k 
l 
n 

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

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

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

B1.9. Adopción de 
condutas seguras ao 
actuar como peóns 
ou peoas, nas 
saídas polo contorno 
do colexio. 

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

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

CSIEE 
CAA 

CCEC 
CSC 

EMP TODAS 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

EC 
PV 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

EC TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

b 
k 

B2.3. Estrutura 
corporal. 
Percepción, 
identificación e 
representación do 
propio corpo e das 
principais partes que 
interveñen no 
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 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo 
propias e do compañeiro/a. 

CAA 
CSC 

EOE TODAS 

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

CSC 
CAA 

EMP 3 

EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. CSC 
CAA 

EMP 3 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

(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 

mentalmente o seu 
corpo na 
organización das 
accións motrices. 

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

CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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 

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

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

CSC 
CCEC 
CAA 

EMP 5 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 5 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 6 
9 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 4 
5 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 
 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 3 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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 

B4.1. Utilizar os 
recursos expresivos 
do corpo e o 
movemento, 
comunicando 
sensacións e 
emocións. 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EOE 
EMP 

1 
5 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura 
rítmica sinxela. 

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 5 
8 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 
 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP 5 
6 
8 
 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 

CSIEE 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 2 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

k B5.4. Respecto das 
normas de uso de 
materiais e espazos 
na práctica de 
actividade física para 
evitar accidentes. 

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

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

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

CAA 
CSC 

EOE 
EMP 

TODAS 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

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. 

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP 
EC 

TODAS 

d 
k 
m 

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

B6.2. Coñecer a 
diversidade de 
actividades físicas, 

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

CCEE 
CAA 
CSC 

EOE 
EMP 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
Transversais 

UNIDADES 

o B6.6. Coñecemento e 
práctica dalgúns 
xogos de Galicia. 
Descubrimento de 
xogos interculturais. 

B6.7. Práctica de xogos 
libres e organizados. 

lúdicas, deportivas, 
en especial as de 
Galicia. 

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

CCEC 
CD 

CAA 
CSC 

EMP 
TIC 

6 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 
EC 

6 

k 
l 
m 
o 

B6.8. Xogos de aire 
libre no parque ou 
en contornos 
naturais próximos ao 
colexio. Exploración 
e gozo da 
motricidade ao aire 
libre, respectando a 
natureza. 

B6.3. Manifestar 
respecto cara ao 
contorno e o medio 
natural nos xogos e 
actividades ao aire 
libre. 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. CSC 
CAA 

EMP 9 

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

CSC 
CAA 

EC 
EV 

9 

 
 
 
 
 
 
 



 Secuenciación e Temporalización 1º e 2º EP 
 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

1 

UD. 1: ESTAMOS DE VOLTA. 

1, 2 e 3 Sep 9 
 Presentación e normas do curso. Coñecemos  o material novo. 
 Xogos de presentación. 
 Xogos de desinhibición. 
 Xogos cooperativos. 

2 

UD. 2: SOMOS SAUDABLES 

1, 2, 3 e 
5 

Oct. / 
Nov. 9 

 Que é a saúde? Hábitos saudables. 
 Xogos sobre alimentación 
 Equipamento deportivo adecuado 
 Que aprendemos? 

3 

UD. 3: COMO SOMOS 

1, 2, 3 e 
5 

Nov. / 
Dec. 9 

 O esquema corporal global 
 O esquema corporal segmentario 
 Control tónico 
 Relaxación e Respiración 

 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

4 

UD. 4: SON HÁBIL CO MEU CORPO 

1, 2, 3 e 
6 

Xan. / 
Febrei. 7 

 Desprazamentos 
 Desprazamentos + Saltos 
 Desprazamentos + Xiros 
 Desprazamentos + Saltos + Xiros 

5 

UD. 5: MENEANDO O ESQUELETO 

1, 2, 3 e 
4 

Febr. / 
Marzo 7 

 O Corpo, o ritmo e o movemento 
 Xogos con cancións 
 Bailes Fáciles 
 Danzas do Mundo 
 O guateque 

6 

UD. 6:XOGOS POPULARES 

1, 2, 3 e 
6 Marzo 7 

 Que son os xogos populares? 
 Xogos de carreiras. 
 Xogos de saltos. 
 Xogos de lanzamentos. 
 Xoguetes tradicionais: Trompos, canicas,... 

 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

7 

UD. 7: COORDINO O MEU CORPO 

1, 2, 3 e 
6 

Abril / 
Maio 7 

 Dominando os obxectos coas mans 
 Pasar e Recibir 
 Dominando os obxectos cos pes 
 Pasar, Recibir e Conducir 

8 

UD. 8: O MEU CORPO E O TEMPO QUE PASA 

1, 2, 3 e 
4 

Maio / 
Xuño 7 

 Orde e duración 
 Orde e velocidade 
 Simultaneidade e sucesión 
 Ritmo 

9 

UD. 9: ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 

1, 2, 3 e 
6 Xuño 8 

 O medio natural como ‘campo de xogo’ 
 Xogos individuais. 
 Xogos colectivos de colaboración. 
 Xogos colectivos de oposición. 
 Xogos colectivos de colaboración-oposición. 

 
 
 
 



 Obxetivos 1º e 2º de EP 
 
 A área de Educación Física buscara acadar os seguintes obxectivos no presente 

curso académico: 

 

1. Tomar conciencia do seu propio corpo e as súas capacidades de movemento. 

2. Ser capaz de orientarse no espazo de xeito adecuado. 

3. Executar diferentes tipos de desprazamentos, saltos e xiros de xeito coordinado. 

4. Identificar e utilizar diferentes formas de expresión e de comunicación. 

5. Adquirir hábitos saudables para unha mellor calidade de vida. 

6. Respectar as normas e regras dos xogos. 

7. Amosar actitudes de respecto de cara aos compañeiros/as, mestres e material 

utilizado. 

 



3º EP 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

BLOQUE1. 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. 

CSC 
CAA 

CSIEE 
CD 

CSC 
CAA 
CD 

EOE 
EMP 
EC 

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

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 

CCL 
CAA 
CSC 

EOE 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EC 
PV 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EOE 
EC 
PV 

i B1.4. Utilización de 
medios tecnolóxicos 
no proceso de 
aprendizaxe para 
obter información, 
relacionada coa área. 

B1.5. Integración nas 

B1.2. Buscar e 
presentar 
información e 
compartila, utilizando 
fontes de 
información 
determinadas e 

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

CD 
CAA 

CSIEE 

CL 
TIC 
EMP 

2 
3 
4 
5 
7 
8 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

tecnoloxías da 
información e a 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe. 

facendo uso das 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación como 
recurso de apoio á 
área. 

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

CCL 
CD 

CAA, 

EOE 
EMP 

6 

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

CCL 
CSC 
CD 

EOE 
EC 

TODAS 

a 
k 
l 
n 

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

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

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

B1.9. Adopción de 
condutas seguras ao 
actuar como peóns 
ou peoas nas saídas 
polo contorno do 
colexio. 

B1.3. Demostrar un 
comportamento 
persoal e social 
responsable, 
respectándose a 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. 

CSIEE 
CAA 

CCEC 
CSC 

EMP TODAS 

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

CSC 
CAA 

EMP TODAS 

EFB1.3.3. Participa na recollida e organización  de 
material utilizado nas clases. 

CSC EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC, CAA EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC, CSIEE, 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

CSC 
CAA 

EC TODAS 

b 
k 

B2.4. Descubrimento 
dos elementos 
orgánico-funcionais 
relacionados co 
movemento: 
circulación, 
respiración, 
locomoción 
(principais músculos 
e articulacións). 

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 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. CAA 
CSC 

EC TODAS 

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

CSC 
CAA 

EMP 1 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EMP 6 
9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

B2.5. Control do ritmo 
respiratorio en 
diferentes 
actividades. 

corpo na 
organización das 
accións motrices. 

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

CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP 1 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 e das demais. 

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

CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

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. 

CSC 
CCEC 
CAA 

EMP TODAS 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP TODAS 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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. 

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 6 
9 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

execución das 
habilidades motrices. 

B3.5. Disposición 
favorable a participar 
en actividades físicas 
diversas aceptando a 
existencia de 
diferenzas no nivel 
de habilidade. 

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

CSC 
CAA 

EMP 9 

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. 

B4.1. 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, 
sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 6 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 6 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 

EOE 
EMP 

6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 6 

b 
d 
j 

B4.7. Desenvolvemento 
das habilidades 
motrices básicas, 

B4.2. Relacionar os 
conceptos 
específicos de 

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

CMCCT 
CSC 
CAA 

EOE 1 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

k 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. 

Educación física e 
os introducidos 
noutras áreas coa 
práctica de 
actividades artístico-
expresivas. 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EOE 1 
6 

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 

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. CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 

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

CSC 
CSIE 
CAA 

CMCCT 

CL 
TIC 
EMP 

1 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EOE TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. CSC 
CAA 
CCL 

CSIEE 
CMCCT 

EMP TODAS 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

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

B5.2. Mellorar o nivel 
das súas 
capacidades físicas, 
regulando e 
dosificando a 
intensidade e 
duración do esforzo, 
tendo en conta as 
súas posibilidades e 
a súa relación coa 
saúde. 

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

CAA 
CSC 

EMP 1 

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

CAA 
CMCCT 

CSC 

EOE 1 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP TODAS 

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 

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. 

CAA 
CSC 

EMP 
 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

saúde, manifestando 
comportamentos 
responsables, 
respectuosos e 
seguros cara a un 
mesmo e as demais 
persoas. 

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. 

CSC 
CAA 

EMP 2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 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. 

CCEE 
CAA 
CSC 

EOE 
EMP 
EC 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes tradicionais de 
Galicia. 

CCEC 
CAA 
CSC 

EOE 6 

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

CSC 
CAA 

EMP 6 

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. 

CSC 
CAA 

EOE 
 

1 
6 

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

CAA 
CSC 

EOE 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

9 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

9 

 
 

4º EP 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

a 
c 
d 
k 
m 

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

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

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

B1.1. Opinar, tanto 
desde a perspectiva 
de participante como 
de espectador ou 
espectadora, ante as 
posibles situacións 
conflitivas xurdidas, 
participando en 
debates, e 
aceptando as 
opinións dos e das 
demais. 

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

CSC 
CAA 
CD 

EOE 
EMP 
EC 

 
1 
4 
 

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

CCL 
CAA 
CSC 

EOE TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EC 
PV 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EOE 
EC 
PV 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 1 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

i B1.4. Utilización de 
medios tecnolóxicos 
no proceso de 
aprendizaxe para 
obter información, 
relacionada coa 
área. 

B1.5. Integración das 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe. 

B1.2. Buscar e 
presentar 
información e 
compartila, utilizando 
fontes de 
información 
determinadas e 
facendo uso das 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación como 
recurso de apoio á 
área. 

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

CD 
CAA 

CL 
TIC 
EMP 

2 
3 
4 
5 
7 
8 

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

CCL 
CD 

CAA 

EOE 
EMP 

6 

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

CCL 
CSC 

EOE 
EC 

TODAS 

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 

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 

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

CSC 
CAA 

EMP TODAS 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

CSIEE 
CAA 

CCEC 

EMP TODAS 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC EMP 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 
EV 

9 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

b 
k 

B2.1. Valoración e 
aceptación da propia 
realidade corporal e 

B2.1. Aceptar e 
respectar a propia 
realidade corporal e 

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

CSC 
CAA 

EC TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

m 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. 

a das demais 
persoas. 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EC TODAS 

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 

B2.2. Coñecer a 
estrutura e 
funcionamento do 
corpo para adaptar o 
movemento ás 
circunstancias e 
condicións de cada 
situación, sendo 
capaz de 
representar 
mentalmente o seu 
corpo na 
organización das 
accións motrices. 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. CAA 
CSC 

EMP 1 

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

CSC 
CAA 

EMP 6 
9 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EMP 1 
6 

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

CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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). 

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

CAA 
CSC 

CSIEE 

EMP TODAS 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

b 
j 
k 

B3.1. Formas e 
posibilidades do 
movemento. Axuste 
e consolidación dos 
elementos 

B3.1. Resolver 
situacións motrices 
con diversidade de 
estímulos e 
condicionantes 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos 
de contornos e en actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio 
nin a continuidade, axustando a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais. 

CSC 
CCEC 
CAA 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

espazo-temporais, 
seleccionando e 
combinando as 
habilidades motrices 
básicas e 
adaptándoas ás 
condicións 
establecidas de 
forma eficaz. 

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

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP TODAS 

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. 

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en 
diferentes tipos de contornos sen perder o equilibrio e 
a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e 
os dous sentidos, e axustando a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais. 

CSC 
CCEE 
CAA 

EMP 6 
9 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

habilidades motrices. 
B3.5. Disposición 

favorable a participar 
en actividades 
físicas diversas 
aceptando a 
existencia de 
diferenzas no nivel 
de habilidade. 

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

CSC 
CAA 

EMP 9 

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. 

B4.1. Utilizar os 
recursos expresivos 
do corpo e o 
movemento, de 
forma estética e 
creativa, 
comunicando 
sensacións, 
emocións e ideas. 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 6 

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

CCEC 
CSC 
CAA 

EMP 6 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 

EOE 
EMP 

6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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

CCEC 
CSC 

EMP 6 

b 
d 
j 

B4.5. Desenvolvemento 
das habilidades 
motrices básicas, 

B4.2. Relacionar os 
conceptos 
específicos de 

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

CMCCT 
CSC 
CAA 

EOE 1 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

k 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. 

Educación física e 
os introducidos 
noutras áreas coa 
práctica de 
actividades artístico-
expresivas. 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EOE 1 
6 

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 

B5.1. Recoñecer os 
efectos do exercicio 
físico, a hixiene, a 
alimentación e os 
hábitos posturais 
sobre a saúde e o 
benestar, 
manifestando unha 
actitude responsable 
cara a un mesmo ou 
mesma. 

EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades 
propostas para mellorar as capacidades físicas 
relacionándoas coa saúde. 

CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 

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

CSC 
CAA 

CMCCT 

EOE TODAS 

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

CSC 
CAA 

EOE TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 
CMCCT 

EMP TODAS 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

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

B5.2. Mellorar o nivel 
das súas 
capacidades físicas, 
regulando e 
dosificando a 
intensidade e 
duración do esforzo, 
tendo en conta as 
súas posibilidades e 
a súa relación coa 
saúde. 

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

CAA 
CSC 

EMP 1 

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

CAA 
CMCCT 

CSC 

EOE 1 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP TODAS 

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 

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

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da 
actividade física, sendo capaz de realizar o 
quecemento con certa autonomía. 

CAA 
CSC 

EMP 
 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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

actividade física. 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

a 
b 
k 
m 

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

B6.2. Respecto cara ás 
persoas que 
participan no xogo e 
rexeitamento cara 
aos comportamentos 
antisociais. 

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

B6.1. Resolver retos 
tácticos elementais 
propios do xogo e de 
actividades físicas, 
con ou sen 
oposición, aplicando 
principios e regras 
para resolver as 
situacións motrices, 
actuando de forma 
individual, 
coordinada e 
cooperativa e 
desempeñando as 
diferentes funcións 
implícitas en xogos e 
actividades 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

d 
k 
m 
o 

B6.4. O xogo e o 
deporte como 
elementos da 
realidade social. 
Coñecemento e 
práctica de xogos 
tradicionais de 
Galicia. 

B6.5. Achegamento ao 
xogo doutras 
comunidades e 
países dos seus 
compañeiros e 
compañeiras da 
clase. 

B6.2. Coñecer, a 
diversidade de 
actividades físicas, 
lúdicas, 
deportivas,en 
especial as de 
Galicia. 

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

CCEE 
CAA 
CSC 

EOE 
EMP 
EC 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

EOE 6 

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

CSC 
CAA 

EMP 6 

a 
b 
k 

B6.6. Aplicación das 
habilidades básicas 
en situacións de 
xogo. 

B6.7. Participación en 
xogos de diferente 
tipoloxía e iniciación 
á práctica de 
actividades 
deportivas a través 
de xogos 
predeportivos e o 
deporte adaptado. 

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

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

CSC 
CAA 

EOE 
 

1 
6 

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

CAA 
CSC 

EOE 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

k 
l 
n 
o 

B6.8 Iniciación á 
orientación deportiva 
mediante propostas 
lúdicas (ximnasio, 
patio, parque). 

B6.9 Práctica e gozo de 
actividades motrices 
lúdicas relacionadas 
coa natureza (xogos 
de campo, de 
exploración, de 
aventura, marcha, 
escalada...). 

B6.10 Coñecemento e 
coidado da contorno 
natural. 

B6.4 Manifestar 
respecto cara ao 
contorno e o medio 
natural nos xogos e 
actividades ao aire 
libre, identificando e 
realizando accións 
concretas dirixidas á 
súa preservación. 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

9 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

9 

 



Secuenciación y Temporalización 3º e 4º de EP 
1ª

 a
va

lia
ci

ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

1 

UD. 1: CONDICIÓN FÍSICA 

1, 2, 3 e 
5 Sep 5 

 A Condición Física e a saúde. 
 As capacidades físicas básicas. 
 Actividades físicas onde interveñen estas capacidades. 
 A Batería Eurofit: probas de valoración das CFB. 

2 

UD. 2: CACHIBOL 

1, 3, 5 e 
6 

Oct. / 
Nov. 11 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes lanzamentos, recepcións e golpeos 
(saque). 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: ocupación de 
espazos, recuperación da posición, anticipación aos 
lanzamentos,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: fintas, enganos, 
golpeos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

3 UD. 3: ULTIMATE 1, 3, 5 e 
6 

Nov. / 
Dec. 11 

 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

4 

UD. 4: CESTOMOBIL 

1, 3, 5 e 
6 

Xan. / 
Febrei. 8 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes pases, recepcións e lanzamentos. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: marcar ao 
contrario, romper liñas de pase, reducir espazos, evitar o 
avance,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: intentar avanzar, 
intentar marcar, crear liñas de pase, incrementar os espazos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

5 

UD. 5: PEGOL 

1, 3, 5 e 
6 

Febr. / 
Marzo 8 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes golpeos e recepcións. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: marcar ao 
contrario, romper liñas de pase, reducir espazos, evitar o 
avance,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: intentar avanzar, 
intentar marcar, crear liñas de pase, incrementar os espazos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

6 UD. 6:XOGOS POPULARES 1, 3, 4 e 
6 Marzo 5 

 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

7 

UD. 7: BADMINTON 

1, 3, 5 e 
6 

Abril / 
Maio 9 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes tipos de golpeos. 
 Práctica de diferentes formas de saque. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: ocupación de 
espazos, recuperación da posición, anticipación aos 
lanzamentos,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: fintas, enganos, 
golpeos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 



8 

UD. 8: BIJBOL 

1, 3, 5 e 
6 

Maio / 
Xuño 9 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes pases, recepcións e lanzamentos. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: marcar ao 
contrario, romper liñas de pase, reducir espazos, evitar o 
avance,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: intentar avanzar, 
intentar marcar, crear liñas de pase, incrementar os espazos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

9 UD. 9: ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 1, 3, 5 e 
6 Xuño 4 

 
Obxetivos 3º e 4º de EP 
Coa área de Educación Física neste curso académico intentaremos acadar os seguintes 

obxectivos cos nosos alumnos/as: 

 

1. Relacionarse e comunicarse cos compañeiros a través das actividades realizadas, 

valorando o seu carácter lúdico e recreativo. 

2. Coidar o corpo e a saúde adoptando hábitos de hixiene, alimentación e exercicio, 

prestando especial atención ás normas de seguridade que se establecen na 

realización das actividades. 

3. Esforzarse por participar nas actividades, aínda cando o nivel de destreza esixido 

non sexa elevado, valorando as posibilidades de mellorar a súa execución, tendo 

en conta a súas posibilidades. 

4. Realizar xogos e actividades deportivas respectando as regras e normas que se 

establezan esforzándose por mellorar e valorando o esforza realizado por riba dos 

resultados. 

5. Adecuar o movemento ás diferentes situación e tarefas, coordinando os 

movementos de acordo cos estímulos perceptivos e as propias posibilidades. 

6. Valorar as execucións propias e as dos demais respectando o nivel de habilidade e 

destreza de cada un, evitando calquera forma de discriminación. 

7. Participar en xogos e actividades competindo e/ou colaborando cos demais, 

evitando actitudes de rivalidade ou frustración. 

8. Comprender e producir mensaxes a través do propio corpo, utilizando técnicas de 

dramatización, mímica, danza,... 

 
 
 
 



5º EP 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EOE 
CA 

EMP 

1 

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

CCL 
CAA 
CSC 

EOE TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EC 
PV 

TODAS 

EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente as 
condutas inapropiadas que se producen na práctica 
ou nos espectáculos deportivos. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EOE 
CA 

EMP 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

CD 
CAA 

TIC 
CA 

TODAS 

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

CCL 
CD 

CAA 

EOE 
EMP 

TODAS 

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 

EOE 
EMP 

TODAS 

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 

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. 

CSC 
CAA 

EMP 
 

TODAS 

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

CSIEE 
CAA 

CCEC 

EMP TODAS 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

PV 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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

CSC 
CAA 

EC 
EV 

9 

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. 

CSC 
CAA 

EC 
PV 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 
EC 

TODAS 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

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 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. 

CSC 
CCEC 
CAA 

CSIEE 

EMP TODAS 

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. 

CSC 
CCEE 
CAA 

CSIEE 

EMP 1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 

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. 

CSC 
CCEE 
CAA 

CSIEE 

EMP 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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. 

CSC 
CCEE 
CAA 

CSIEE 

EMP 2 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

acción. 
B3.5. Mellora das 

capacidades físicas 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 
 

1 
2 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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, 

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 

CA 
EMP 

2 
6 
 

EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos a partir 
de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en 
parellas ou grupos. 

CCEC 
CSC 
CAA 

CA 
EMP 

2 
6 

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 

EMP 2 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

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. 

CCEC 
CAA 
CSC 

EMP 
EC 

2 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

CMCCT 
CSC 
CAA 

EOE 
EMP 

2 
6 

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 

EOE 
EMP 

1 
2 
6 
 

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 

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. Ten interese por mellorar as capacidades 
físicas. 

CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 

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

CSC 
CAA 

CMCT 

EOE 
EC 

1 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

manifestando unha 
actitude responsable 
cara a un mesmo. 

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 

CSIEE 

EOE 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 
CCL 

CSIEE 
CMCT 

EMP 
 

TODAS 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e 
sistemática. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

EMP TODAS 

EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, 
con distintas intensidades de esforzo. 

CAA 
CMCCT 

CSC 

EOE 
 

1 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

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. 

CCL 
CAA 
CSC 

CMCCT 

CL 
EOE 

 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

no mantemento e 
mellora da saúde. 
Aprecio, gusto e 
interese polo 
coidado do corpo. 

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 

EMP 3 
4 
5 
7 
8 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP 2 
3 
4 
5 
7 
8 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

EOE 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

EOE 6 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais 
de Galicia respectando principios e regras destes. 

CCEC 
CAA 
CSC 

EMP 
EC 

6 

a 
b 
k 

B6.5. Desenvolvemento 
das habilidades 
motrices básicas, 
xenéricas e 
específicas e da 
condición física, 
participando en 
xogos predeportivos 

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

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

CMCCT 
CSC 
CAA 

EOE TODAS 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EOE TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

e en predeportes. 
Recoñecer e valorar 
a posibilidade de 
cambiar as regras de 
xogo (espazos, 
materiais, tempos...) 
para adaptalas ás 
necesidades do 
grupo. 

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

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EOE 
EMP 
EC 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

EOE TODAS 

k 
m 

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

B6.4. Manifestar 
respecto cara ao 
contorno e o medio 

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

CSC 
CAA 

EOE 9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

o 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. 

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 

EMP 
EC 

9 

 
 
 
 
 
 
 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA74 

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 

EOE 
CA 

EMP 

1 

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

CCL 
CAA 
CSC 

EOE TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EOE 
CA 

EMP 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

TIC 
CA 

TODAS 

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

CCL 
CD 

CAA 

EOE 
EMP 

TODAS 

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 

EOE 
EMP 

TODAS 

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 

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 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSIEE 
CAA 

CCEC 

EMP TODAS 

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

CSC 
CSIEE 
CAA 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC EMP 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

interese e iniciativa 
individual e traballo 
en equipo. 

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

CSC 
CAA 

PV 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

EC 
EV 

9 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

b 
k 

B2.1. Valoración e 
aceptación da propia 
realidade corporal e 

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

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

CSC 
CAA 

EC 
PV 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

m 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. 

a das demais 
persoas, mostrando 
unha actitude 
reflexiva e crítica. 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 
EC 

TODAS 

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, 

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 

EMP TODAS 

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 

EMP 1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

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 

EMP 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

EMP 2 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 
 

1 
2 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

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 

EOE 
EMP 

9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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, 

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 

CA 
EMP 

2 
6 

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 

CA 
EMP 

2 
6 

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 

CA 
EMP 

2 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

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 

CA 
EMP 

2 
6 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

EOE 
EMP 

2 
6 

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 

EOE 
EMP 

1 
2 
6 

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 

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. Interésase por mellorar as capacidades físicas. CSIEE 
CAA 

EMP TODAS 

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

CSC 
CAA 

CMCCT 

EOE 
EC 

1 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

manifestando unha 
actitude responsable 
cara a un mesmo. 

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 

EOE 
EC 

TODAS 

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 

EMP 
EC 

TODAS 

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

CSC 
CAA 

CSIEE 

EMP 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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 

EMP TODAS 

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

CAA 
CMCCT 

CSC 

EOE 
 

1 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

CL 
EOE 

 

1 

k B5.5. Recoñecemento e 
aplicación das 
medidas básicas de 
prevención e 
seguridade na 
práctica de 
actividade física en 
relación coa 
execución motriz, ao 

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

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 

EOE TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

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. 

actividade física. 

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 

EMP 3 
4 
5 
7 
8 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMP 2 
3 
4 
5 
7 
8 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

d 
k 
m 
o 

B6.3. O xogo e o 
deporte como 
fenómenos sociais e 
culturais. Práctica de 
xogos e actividades 
deportivas de 
diferentes 
modalidades con 
dificultade crecente. 

B6.4. Coñecemento, 
práctica e valoración 
dos xogos e 
deportes tradicionais 
de Galicia. 
Coñecemento e 
práctica de xogos 
doutras culturas. 

B6.2. Coñecer, valorar 
e poñer en práctica a 
diversidade de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas, 
en especial as de 
Galicia. 

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

CCL 
CCEE 
CAA 
CSC 

EOE 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

EC 6 

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

CCEC 
CAA 
CSC 

EMP 6 

a 
b 
k 

B6.5. Desenvolvemento 
das habilidades 
motrices básicas, 
xenéricas e 
específicas e da 
condición física, 
participando en 
xogos predeportivos 

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

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

CMCCT 
CSC 
CAA 

EOE TODAS 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

EMP 
EC 

TODAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

e en predeportes. 
Recoñecer e valorar 
a posibilidade de 
cambiar as regras de 
xogo (espazos, 
materiais, tempos...) 
para adaptalas ás 
necesidades do 
grupo. 

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

deportivas. EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos e deportes 
individuais e colectivos estratexias de cooperación e de 
oposición. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

EOE 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

EOE TODAS 

k 
l 

B6.7. Iniciación ao 
deporte de 

B6.4. Manifestar 
respecto cara á 

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

CSC 
CAA 

EMP 
EC 

9 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Elementos 

Transversais 
UNIDADES 

n 
o 

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. 

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 

EMP 
EC 

9 

 
 
 
 
 
 



 Temporalización 5º e 6º de EP 

 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

1 

UD. 1: CONDICIÓN FÍSICA 

1, 2, 3 e 
5 Sep 5 

 A Condición Física e a saúde. 
 As capacidades físicas básicas. 
 Actividades físicas onde interveñen estas capacidades. 
 A Batería Eurofit: probas de valoración das CFB. 

2 

UD. 2: ACROSPORT 

1, 2, 3 e 
4 

Oct. / 
Nov. 12 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Utilización dos diferentes tipos de agarres para montar as figuras. 
 Práctica de volteos sobre os eixos lonxitudinal e transversal. 

 Experimentación de diferentes tipos de equilibrios, incluído o 
invertido. 

 Realización das figuras básicas de 2, 3, 4 e máis de 4. 

 Coñecemento das normas básicas de seguridade na práctica 
deste deporte para evitar accidentes e lesións. 

 Realización dunha representación de Acrosport con soporte 
musical 

 Respecto de cara a execución propia e a dos compañeiros. 

3 UD. 3: FLOORBALL 1, 3, 5 e 
6 

Nov. / 
Dec. 10 

 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

4 

UD. 4: BALONKORF 

1, 3, 5 e 
6 

Xan. / 
Febrei. 8 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes pases, recepcións e lanzamentos. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: marcar ao 
contrario, romper liñas de pase, reducir espazos, evitar o 
avance,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: intentar avanzar, 
intentar marcar, crear liñas de pase, incrementar os espazos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

5 

UD. 5: RINGORED 

1, 3, 5 e 
6 

Febr. / 
Marzo 8 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes pases, recepcións e lanzamentos. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: marcar ao 
contrario, romper liñas de pase, reducir espazos, evitar o 
avance,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: intentar avanzar, 
intentar marcar, crear liñas de pase, incrementar os espazos,... 

 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

6 UD. 6:XOGOS POPULARES 1, 3, 4 e 
6 Marzo 5 

 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Bloques de 
Contidos 

Temporalización 
UD  Contidos Mes Sesións 

7 

UD. 7: FUT-TENIS 

1, 3, 5 e 
6 

Abril / 
Maio 9 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 Práctica de diferentes controis e golpeos. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: ocupación de 
espazos, recuperación da posición, anticipación aos 
lanzamentos,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: fintas, enganos, 
golpeos,... 



 Respecto ás regras do xogo, execución propia e a dos 
compañeiros. 

8 

UD. 8: RUGBY 

1, 3, 5 e 
6 

Maio / 
Xuño 9 

 Coñecemento da orixe, os diferentes roles e as normas básicas 
deste deporte. 

 O concepto de ‘avant’ e ‘fóra de xogo’. 
 Práctica de diferentes pases, recepcións e pateos. 
 A ‘placaxe’ e a ‘blocaxe’. O ‘maul’ e o ‘ruck’. 
 A ‘melé’ e a ‘touche’. 
 O Rugby ‘tocata’. 

 
Traballo das accións propias do rol de defensor: marcar ao 
contrario, romper liñas de pase, reducir espazos, evitar o 
avance,... 

 Traballo das accións propias do rol de atacante: intentar avanzar, 
intentar marcar, crear liñas de pase, incrementar os espazos,... 

 O ‘fair play’ Respecto ás regras do xogo, execución propia e a 
dos compañeiros. 

9 UD. 9: ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 1, 3, 5 e 
6 Xuño 4 

 

Obxetivos 5º e 6º de EP 

 

 Coa área de Educación Física no presente curso pretendemos acadar cos nosos 

alumnos os seguintes obxectivos: 

 

1. Apreciar o exercicio físico como unha actividade para organizar o tempo libre, 

relacionarse cos demais e coñecerse a si mesmo, nun clima de diversión. 

2. Relacionar de hixiene, alimentación, posturais,..., cos seus beneficios sobre a 

saúde. 

3. Desenvolver calquera tipo de actividade física dosificando o esforzo, procurando 

obter o máximo rendemento, respectando e recoñecendo as posibilidades de cada 

quen. 

4. Seleccionar os movementos adecuados para a resolución dos diferentes problemas 

motrices presentados, en función das características propias e da características 

das tarefas. 

5. Desenvolver as capacidades físicas básicas e as habilidades motrices así como o 

coñecemento e control do propio corpo. 

6. Participar en xogos e deportes evitando situacións discriminatorias por razón de 

sexo, raza,…, e aceptando o triunfo e a derrota como feitos normais nunha 

competición sa. 

7. Coñecer e practicar diversos xogos e deportes, o espazo e instalacións no que se 

practican e contribuír á súa conservación. 

8. Utilizar o noso corpo para expresar ideas e sensacións propias. 

 



7. Concrecións metodolóxicas da materia. 

 
 Aspectos xerais 

 

• Partiremos sempre das capacidades e competencias iniciais do alumnado. 

• Teremos en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

• Potenciaremos as metodoloxías activas e participativas: 

◦ Combinando traballo individual e cooperativo. 

◦ Fomentando a aprendizaxe por proxectos. 

◦ Utilizando a resolución de problemas e o descubrimento guiado como base 

metodolóxica para a adquisición de contidos novos. 

• Comezaremos co uso das TIC tratando de familiarizar aos alumnos/as no seu uso 

tamén dende a área de Educación Física. 

• O papel do mestre será de facilitador das aprendizaxes, guiando o proceso para 

que os rapaces/as cheguen a acadar os obxectivos planificados á para que vaian 

adquirindo unha maior autonomía. 

 

 Estratexias metodolóxicas 

 

• Utilizaremos a memorización dun xeito comprensivo, dándolle significación a 

aqueles aspectos a reter na memoria: regras dos xogos, partes do corpo,... 

• Indagación e investigación sobre contidos como os xogos populares, preguntando 

aos máis maiores da familia. 

• Resolución de problemas tanto de xeito individual como en grupo, sobre todo a 

nivel práctico: de execución. 

• Estudo de casos (proxectos). 

• Simulacións, xogos de roles,... 

 

 Exemplo de secuenciación de traballo na aula 

 

Todas as sesión prácticas estarán divididas en cinco grandes partes: 

 

1. Información Inicial: onde explicaremos os obxectivos da sesión e si é o caso da 

unidade que acabamos de comezar, para que o alumnado se decate de que aínda 



que sexa un área na que é necesario o movemento seguen existindo contidos a 

traballar. 

 

2. Quecemento: nesta parte faremos unha entrada en calor do corpo de xeito 

progresivo. Sempre empezaremos por uns exercicios de mobilidade articular 

(dirixidos por un alumno/a ao azar) e posteriormente un xogo de ‘pilla’ ou de correr 

para facer a activación completa. 

 

3. Parte principal: aquí é onde presentaremos os xogos e actividades máis 

importantes das sesión e orientadas a acadar os obxectivos da mesma. 

 

4. Volta á calma: utilizaremos esta parte da sesión para facer unha baixada do 

ritmo cardíaco e da temperatura corporal dun xeito paulatino. Estará baseada, 

maioritariamente, por exercicios de flexibilidadee actividade postural (Ioga). 

 

5. Análise da sesión: aquí aproveitaremos para recalcar as ‘ideas poderosas’ da 

sesión, reforzar positivamente aqueles aspectos a destacar da práctica do noso 

alumnado e apuntar aqueles outros nos que debemos seguir incidindo para chegar 

a desenvolvelos plenamente. 

 

 Normalmente as dúas primeiras partes da sesión, así como as últimas dúas, 

faranse de xeito simultáneo para aforrar tempo e ter máis marxe para a práctica. 

 

 Outras decisión metodolóxicas 

 

• Agrupamentos: os agrupamentos serán moi variados en función do xogo e 

actividade. Usaremos actividades de tipo individual, por parellas, tríos, pequenos 

grupos e gran grupo. Primaranse os agrupamento mixtos e de diferentes niveles en 

canto á execución das tarefas para que uns alumnos/as axuden aos outros 

naquelas nas que sexan máis hábiles. Sempre en xogos gardando a distancia e 

seguindo todas as indicacións do protocolo. 

 

• Tempos: os tempos de traballo práctico ocuparán toda a sesión, primando este 

fronte as explicacións. Asemade, deixarase o tempo que necesite cada alumno/a 

para levar a cabo aquelas tarefas que o precisen. 



 

8. Materiais e recursos didácticos. 

 

• Durante este curso escolar utilizaranse recursos variados. Entre eles destacamos: 

◦ Recursos persoais: titora, especialistas, alumnado e familias. 

◦ Espazos: o espazo que utilizaremos para cada sesión vai depender da 

meteoroloxía, de aí que en cada trimestre planificaremos dúas grandes 

unidades didácticas, unha das cales pode ser desenvolvida por completo no 

interior e outra ao aire libre. 

◦ Espazos de interior temos: o ximnasio, a aula de informática e a aula ordinaria 

que será utilizada en moi contadas ocasións. 

◦ Espazos ao aire libre utilizaremos: o patio exterior do colexio, o parque de “A 

Guía” e o campo de fútbol de “A Guía”; estes dous últimos a escasos metros do 

centro. Podemos acceder andando sen perigo polo tráfico e completando o 

traxecto en menos de 5 minutos. 

 

• Materiais: os materiais utilizados para o desenvolvemento das unidades didácticas 

son os propios de Educación Física: balóns, cordas, raquetas, conos, aros, picas, 

colchonetas,... Tamén utilizaremos materiais alternativos como globos, pinzas da 

roupa,… Moito de este material se cambiará por  material reciclado propio para 

evitar que se comparta o uso. 

 

◦ Recursos didácticos: ademais do material propio de Educación Física, podemos 

sinalar como recursos didácticos a utilización dos equipos informáticos da sala 

de informática, proxector, aparato de radio,... 

◦ En Educación física os recursos materiais serán mínimos: aros, conos, setas, 

colchonetas, altavoces, ordenadores e moito material reciclado de uso 

individual para evitar compartir. 

 

9. Criterios de cualificación e promoción do alumnado 

 

 Avaliación 

 



Podemos dividir o proceso de avaliación en tres grandes apartados: avaliación inicial, 

avaliación continua ou formativa e avaliación final. 

 

 Avaliación Inicial 

 Ao comezo do curso, no mes de setembro, faremos unha avaliación inicial das 

capacidades físicas básicas do noso alumnado por medio dunha batería de test 

adaptados da “Batería Eurofit”. A finalidade desta avaliación é triple: por un lado tratamos 

de saber o grado de desenvolvemento motriz do noso alumnado, por outro queremos 

‘motivalos’ para a práctica deportiva observando a mellora que van ter na súa condición 

física coa práctica de deporte e, por último, introducimos ao alumnado nos contidos 

relacionados coas capacidades físicas básicas, capacidades coordinativas, test de 

valoración,... 

 

 Ao rematar as probas informarase ao alumnado dos resultados acadados e 

animaráselles a mellorar estes de cara ao final de curso. 

 

 O resultado das mesmas non contarán en ningunha cualificación pero serán a base 

para as probas de final de curso onde se valorará o grao de mellora nas mesmas. 

 

 Ao comezo de cada unidade didáctica tamén se fará unha avaliación inicial das 

habilidades máis importantes para a consecución dos obxectivos das mesmas, 

coincidindo coa primeira sesión. Deste xeito o mestre saberá en que aspectos terá que 

incidir máis para levar a bo fin o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

 Avaliación continua 

 

 Para a avaliación continua ou formativa utilizaremos un rexistro diario no que 

anotaremos o grao de implicación no traballo realizado durante a sesión, así como o 

comportamento do noso alumando. Para este este rexistro utilizaremos as seguintes 

rúbricas: 

 

COMPORTAMENTO  TRABALLO 

A Excelente. 5 Excelente. 



• Atende ás explicacións. 

• Colabora na montaxe e 

recollida do material. 

• Axuda aos compañeiros/as 

que o necesitan. 

• Respecta as regras dos 

xogos, aos compañeiros/as 

e ao mestre. 

 

• Participa activamente en 

tódalas actividades propostas. 

• Pregunta aquelas cousas que 

non entende. 

• Intenta superarse en cada 

execución. 

• Amósase motivado de cara 

as tarefas propostas. 

B Moi bo 4 Moi bo 

C Bo 3 Bo 

D Mellorable 2 Mellorable 

E Moi malo. 

• Non atende ás 

explicacións. 

• Non colabora na montaxe 

e recollida do material. 

• Non axuda aos 

compañeiros/as que o 

necesitan. 

• Non respecta as regras 

dos xogos, aos 

compañeiros/as e ao 

mestre. 

• Insulta, pelexa,... 

1 Moi malo. 

• Non participa activamente 

nas actividades propostas. 

• Non pregunta as cousas que 

non entende. 

• Non trata de superarse en 

cada execución. 

• Amósase inmotivado de cara 

as tarefas propostas. 

 

 

 Avaliación final 

 



 Ao final de cada unidade faremos unha proba práctica e unha teórica para avaliar o 

grao de consecución dos obxectivos formulados para a mesma. 

 

Proba teórica: Consta de unha proba ‘tipo test’ que se levará a cabo na aula virtual do 

centro con preguntas sobre os contidos traballados durante a unidade. O resultado do test 

será valorado do 0 ao 10. 

 

Proba práctica: Levarase a cabo coa execución dun partido (no caso dos deportes de 

equipo) ou cunha representación (no caso das unidades máis expresivas como Acrosport). 

Estas probas serán rexistradas con rúbricas do 1 ao 5, sendo 1 unha adquisición nula do 

item a avaliar e 5 unha adquisición excelente. Ao final a cualificación amosarase de 0 ao 

10.  

 Ao remate de curso, como parte da avaliación final do mesmo, repetiranse as 

probas de condición física feitas ao comeza para cuantificar a evolución que tiveron 

en cada unha delas. Esta evolución contará, aínda que minimamente, na nota final 

do curso. 

 

Os criterios que se seguirán para obter a cualificación final en cada avaliación serán: 
 
 
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Avaliación Continua do “Comportamento” (Rexistro diario) 25% 

Avaliación Continua do “Traballo” (Rexistro diario) 50% 

Avaliación dos Aspectos Prácticos (Probas Prácticas) 25% 

TOTAL: 100% 

 
 
 Os criterios que se seguirán para poñer a cualificación final de curso na área de 
Educación Física serán: 
 
 
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Cualificación 1ª Avaliación 30% 

Cualificación 2ª Avaliación 30% 



Cualificación 3ª Avaliación 30% 

Evolución das CF Básicas (test de Condición Física) 10% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

 10.1 Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 

alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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



12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborador do alumnado 

dentro do grupo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Indicadores de logro da práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 

alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos 

temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

8. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar.     

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das 

probas / traballos, etc.     

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.     

11. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os     



seus acertos e erros. 

12. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e 

aprobadas.     

13. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas 

aos estándares.     

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación…     



  10.3 Avaliación da práctica docente 

 

 Para levar a cabo a avaliación da programación didáctica teranse en conta tanto os 

resultados académicos acadados polos alumnos/as coma unha serie de indicadores que 

amosamos a continuación que nos dan información sobre aspectos máis teóricos. 

 Esta avaliación, xunto coa reflexión pertinente, levarase a cabo ao remate do curso 

académico e planificaranse as adaptacións necesarias de cara ao curso seguinte. 

 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 

proxectos a partir dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuencia e da temporalización das unidades 

didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuencia e a 

temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuencia dos estándares para cada unha das 

unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na 

cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 

súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 

desenvolver.     

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba.     

12. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares.     

13. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación     



continua: probas, traballos, etc. 

14. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 

estándar.     

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

vinculados aos estándares.     

16. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado 

con NEAE.     

17. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas.     

18. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 

criterios de avaliación, estándares e instrumentos.     

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os 

criterios de promoción.     

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 

longo do curso.     

21. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

22. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

OBSERVACIÓNS: 

 

 

 

 

 

 

 



11. Deseño de avaliación inicial e medidas a a doptar en función dos resultados. 

 A avaliación inicial será levada a cabo nas primeiras semanas de curso e basarase 

principalmente nas Habilidades Motrices Basicas, sobretodo nos cursos máis baixos, e 

nas Capacidades Físicas Básicas nos cursos máis altos. 

 Realízaráselles unha proba de capacidades físicas nestas primeiras semanas, que 

será o punto de partida para o proceso de avaliación continua da materia de Educación 

Física. 

 No caso de atopar algunha dificultade, poranse en marcha as medidas de reforzo 

necesarias para paliar dicha dificultade. 

 

12. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivaadas da fenda dixital. 

 

 Medidas ordinarias e extraordinarias 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

ORGANIZATIVAS CURRICULARES 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo 

da estrutura organizativa do centro e/ou da 

aula. 

 

a) Tempos diferenciados, horarios 

específicos, etc. 

b) Espazos diferenciados. 

c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados. 

 

• Desdobramento de grupos. 

 

• Reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado na aula. 

• Adaptacións metodolóxicas para algún 

alumno/grupo, como traballo colaborativo 

en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos, etc. 

 

• Adaptación dos tempos e/ou os 

instrumentos de avaliación para algún 

alumno/a. 

 

• Programas de reforzo para o alumnado 

que tivo promoción sen superar todas as 

materias. 

 

• Programa específico para alumnado 

repetidor da materia. 



 

 

 

 

 

• Aplicación personalizada dese programa 

específico para repetidores da materia. 

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ORGANIZATIVAS CURRICULARES 

• Cando algún alumno ou alumna teña 

algún tipo de impedimento temporal por 

mor dunha lesión ou similar, realizará 

tarefas para axudar ao desenvolvemento da 

clase, tales como: 

 

a) Axudar co material: montar, desmontar, 

transportar,... 

b) Ocupar roles nos xogos que non 

impliquen unha actividade prexudicial para 

o alumno/a en cuestión: aguantar o pano no 

“xogo do pano”, dar a saída en xogos de 

relevos ou carreiras,... 

c)Facer o papel de árbitro nos diferentes 

xogos,... 

• Nun principio, se a limitación para facer as 

sesións prácticas non é moi duradeira no 

tempo, non se aplicará ningunha medida 

curricular. 

 

• No caso de estenderse moito no tempo a 

imposibilidade de facer as sesións 

prácticas, non se avaliará ao alumno/a os 

contidos que non traballe directamente na 

aula, podendo substituír estes por outros de 

carácter conceptual por medio de: 

 

a) Lecturas relacionadas co traballo 

realizado en clase. 

b) Procura de información sobre algún tema 

relacionado coa unidade didáctica,... 

b) Confección de traballos en diversos 

soportes: papel, audio, visual, audiovisual, 

informático,.. 

 

 

 



 

 

 

13. Actividades complementarias e extraescolares 

 

 Tal e como aparece reflectido na Programación Xeral Anual, algunhas das sesións 

de Educación Física, e sempre que o tempo o permita, levaranse a cabo fora do centro 

escolar. 

 Os espazos que utilizaremos serán, por un lado o Parque de “A Guía”, próximo ao 

centro e cunha pista polideportivo dun tamaño moito máis grande que a que temos no 

colexio. 

 Por outra bando faremos varias das sesións das unidades didácticas no Campo de 

Fútbol de “A Guía”, instalación deportivo pertencente ao Concello de Ribeira que está moi 

próxima ao centro e que posúe, entre outros, un campo de herba artificial. 

 En función da climatoloxía, da dinámica dos grupos e da dispoñibilidade de 

tempo, contra o final de curso poderase facer algunha saída ao Parque Natural de 

Corrubedo para levar a cabo algunha sesión relacionada coa seguridade á hora de 

utilizar espazos naturais no tempo de lecer, dada o perigo real da praia que baña a 

costa da nosa parroquia. 

 

 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

en función dos resultados académicos e procesos de mellora. 

 

 A medida que se vaia desenvolvendo a presente programación será preciso facer 

unha avaliación da mesma. Como mínimo esa revisión será trimestral e cos resultados da 

mesma faranse as propostas de mellora necesarias para adecuar a programación ás 

necesidades  que vaian xurdindo na  aula. Posto que unha programación de aula debe ser 

aberta e flexible, este documento recolle unha proposta organizativa que poderá sufrir 

modificacións co fin de atender aos intereses e necesidades xurdidas na aula durante a 

súa aplicación. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Mecanismo avaliación e modificación da Programación Didáctica Escala 

1 2 3 4 

1.Deseñáronse unidades didácticas a partir dos elementos do currículo?     

2. Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/proxectos?      

3.O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

temporalización? 

    

4. Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5. Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6. Os materiais e técnicas utilizadas foron os adecuados para o desenrolo  

das distintas actividades. 

    

OBSERVACIÓNS 

 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


