
 

 

 

  



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN          CURSO 2022/23  PROGRAMACIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA            CUARTO CURSO 

 

 

Contido 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 

Contido ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 

Introducción/xustificación .......................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Contextualización ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3 

Competencias Clave .................................................................................................................................................................................................................................................... 4 

Obxectivos para Educación Primaria ........................................................................................................................................................................................................................... 5 

Metodoloxía ................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 

Recursos materiais, espazos e tempos. ...................................................................................................................................................................................................................... 7 

Educación en valores ................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

Accións de contribución ao proxecto lector, ao plan tic e ao plan de convivencia .................................................................................................................................................... 8 

Gradación e secuenciación dos estándares de aprendizaxe ....................................................................................................................................................................................... 9 

Concreción dos estándares de aprendizaxe .............................................................................................................................................................................................................. 19 

Mínimos esixibles para o logro das competencias clave .......................................................................................................................................................................................... 24 

Criterios de cualificación ........................................................................................................................................................................................................................................... 25 

Metodoloxía de avaliación ........................................................................................................................................................................................................................................ 27 

Medidas de atención á diversidade .......................................................................................................................................................................................................................... 27 

Actividades de reforzo e ampliación ......................................................................................................................................................................................................................... 27 

Temporalización ........................................................................................................................................................................................................................................................ 28 

Das sesións lectivas ............................................................................................................................................................................................................................................... 28 

Das unidades didácticas ........................................................................................................................................................................................................................................ 28 

Actividades complementarias e extraescolares ........................................................................................................................................................................................................ 29 

Indicadores de logro .................................................................................................................................................................................................................................................. 29 

 



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN          CURSO 2022/23  PROGRAMACIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA            CUARTO CURSO 

 

 

 

  

Introducción/xustificación 
 
A LOMCE sinala que o propósito da educación primaria é garantizar o desenvolvemento integral do individuo nos seus cinco ámbitos: cognitivo, afectivo, psicomotor, de 
relación interpersonal e inserción social.  Dentro disto, a actividade física e o xogo son elementos fundamentais no seu desenvolvemento, de ahí a importancia desta área 
curricular,  que contribuirá a esa integridade de aprendizaxe e madurez competencial. 
 
Facendo referencia a esta lei, podemos destacar o fincapé que fai no desenvolvemento e potenciamento da competencia motriz, entendida como un conxunto de 
coñecementos, procedementos, actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu medio e cos demais; permitindo que o 
alumnado supere os diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación física como na súa vida cotiá. Ésta, a pesar de non estar considerada como 
unha das competencias clave, é fundamental para a consecución das demáis. O que permitirá ao noso alumnado comprender e madurar diferentes valores análogos a nosa 
materia. Valores como o respeto e a colaboración, o traballo en equipo, as relacións, a aceptación de normas ou o recoñecemento do esforzo para acadar un obxectivo, 
entre outros. 
 

Contextualización  
 
Esta PD levarase a cabo nun CEP de zona rural, con multitude de zonas verdes que nos permitirán ter un amplo abano de posibilidades á hora de levar a cabo as nosas 
actividades. Estamos a falar dun colexio de doble liña,   e con dous profesores da área: Lucía Silva Busto en 4º A e Alfonso Lorenzo Vila en 4º B. 
 
Pola organización horario daranse as sesións simultáneamente, nos dous grupos, e de forma contigua nunha xornada semanal,  e traballarase nun gran grupo cos dous 
mestres, agás sesións puntuais que poidan separarse. 
Con respecto aos elementos materiais cabe destacar que o centro dispón dun edificio de dúas plantas onde se atopan as aulas, que utilizaremos en sesións específicas de 
TIC’s e outro para os departamentos e sala do profesorado, un ximnasio e un amplo patio de recreo.  
 
Para o traballo nesta materia o CEP Pedro Caselles conta cun ximnasio de 12x18 metros, con dous vestiarios, que permite ter un perfecto espazo de traballo para Terceiro.  
Conta, ademáis, con material variado específico da área como material deportivo, materiais de xogos populares e tradicionais e mobiliario de aula como bancos suecos, 



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN          CURSO 2022/23  PROGRAMACIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA            CUARTO CURSO 

 

 

colchonetas, etc. 
 
No patio exterior hai dúas pistas polideportivas, ademáis dun campo de fútbol e amplias zonas verdes que permiten a realización de actividades no medio natural. 

Competencias Clave 
 
1.- Comunicación lingüística (CCL): a nosa área garantiza un bo traballo da CCL debido ao fomento das relación interpersoais e a gran variedade de intercambios 

comunicativos, así como o vocabulario específico de EF. 

2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): poñémola en práctica ao conformar grupos e formacións xeométricas (filas, 

figuras...), dispersións e ocupación de espazos, ao utilizar números, interpretar informacións, datos, símbolos e argumentacións (por exemplo nunha carreira de 

orientación), razoamentos lóxicos, apreciación de distancias, traxectorias ou velocidades ou manipulacións de móviles... no referente a ciencia e tecnoloxía utilizaremos 

elementos novedosos, sobre todo á hora de tratar a competencia dixital, onde o noso alumnado coñecerá as novas tecnoloxías aplicadas a EF. 

3.- Competencia dixital (CD): as Novas Tecnoloxías serán fundamentais á hora de aprender e ampliar os contidos a traballar. Traballos de investigación na web, webquests, 

visualización de vídeos permitirá ao noso alumnado adquirir máis e mellores coñecementos da nosa área. 

4.- Aprender a aprender (CAA): a organización na aula e da clase, do grupo, a compresión das estratexias metodolóxicas que permitirán un mellor desenvolvemento da 

clase, o respeto polos demais, o diálogo e a resolución de conflitos de forma pacífica, o coñecemento do propio corpo e as súas posibilidades de acción... todo isto 

favorecerá esta competencia. 

5.- Competencias sociais e cívicas (CSC): a EF fomenta as relacións sociais, o respeto de normas e regras de xogo, de materiais, dos compañeiros e adversarios. Inculca unha 

disciplina de aseo. 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): presente nos xogos, nas tarefas grupais, na formación de equipos. Os estilos metodolóxicos que favorecen a 

búsqueda de solucións garantizan a toma de decisións, a capacidade de elección, a autonomía persoal, a autoestima, a perseveranza e a constancia no traballo. Igualmente, 

a nivel motriz, o coñecemento do propio corpo permite un mellor desenvolvemento individual por un mesmo. 

7.- Conciencia e expresións culturais (CCEC): a expresión corporal (sentimentos, sensacións, a dramatización),así como os xogos e as danzas populares e tradicionais son 

unha importante fonte de traballo desta competencia. 
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Obxectivos para Educación Primaria 
 
Desde a LOMCE establécense os seguintes obxectivos para a EP, que se traballarán durante toda a etapa para garantir un bo desenvolvemento das CCBB: 
 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 
como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás 
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 
i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 
k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-sexual. 
n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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Metodoloxía 
 
A metodoloxía ten carácter non prescriptivo dentro do noso currículum; sendo  flexible, activa, participativa, lúdica, constructiva, significativa, individualizada e integradora, 
tal e como expoñen autores como Cifuentes Torres. Utilizaremos os seguintes estilos metolóxicos: 
 
Estilos de ensinanza 
 

 Mando directo: o profesor e quen organiza toda a actividade: obxectivos, contidos, materiais... determina inicio, final e ritmo de execución das actividades. O 
alumnado solo responde aos estímulos que lle da este. En EP utilizaremos un mando directo modificado. 

 Asignación de tarefas: non existe unha gran diferenza có anterior, pero si existen na execución, dándolle máis responsabilidade ó alumno. Este decide o ritmo de 
traballo. 

 Ensinanza recíproca: organizase a clase por parellas, mentres un executa, o outro corrixe seguindo as directrices que previamente lle informou o docente. 

 Ensinanza en grupos reducidos: atribuíndo diferentes roles aos integrantes como executor/es e observador (a modo de axudante e corrector). 

 Descubrimento guiado: o profesor propón unha tarefa, o alumno/a debe investigar por si mesmo buscando a solución. O mestre fará de guía pero nunca ofrecerá a 
solución. 

 Resolución de problemas: trabállase igual que o estilo anterior, o profesor plántea problemas con varias solucións, dándolle liberdade ó alumno/a para investigar e 
explorar por si mesmo. 

 

Principios metodolóxicos 
Gracias a este principios, será moito máis sinxelo acadar os obxectivos propostos da nosa área: 
 

 O Xogo como recurso metodolóxico é moi adecuado para traballar tódolos contidos dunha forma lúdica, motivacional e pracenteira. Será o principio metodolóxico 
fundamental nesta área 

 Aprendizaxes significativos, buscando partir das experiencias previas do alumnado, para asegurar a funcionalidade do aprendido, favorecendo a transferencia e 
mantendo a motivación do alumnado. 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumno/a, atendendo as súas características e ritmos de aprendizaxe, ofrecendo en todo momento unha ensinanza 
individualizada. 

 Participación por parte do alumno/a, sendo él mesmo quen traballe (ensinanza activa). 

 Crear un clima acolledor e tranquilo no que, tanto profesor/a coma alumno/a se sentan cómodos e relaxados. 

 Aprendizaxes funcionais e realistas, que o alumnado sexa consciente de que o que aprende lle vai valer para algo na vida adulta. 

 Aprendizaxe en grupos heteroxéneos para evitar calquer tipo de discriminación (raza, sexo...), realizando sistemáticamente unha intervención na integración e 
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equilibrio no reparto de sexos en tódalas actividades realizadas. 

 A educación para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica, a non violencia en tódolos ámbitos da vida: tal e como se recolle na LOMCE. 
 

 

Recursos materiais, espazos e tempos. 
 

 A presente programación permitirá a utilización dunha gran variedade de materiais dos dispoñibles no centro, así como os creados polo propio alumnado. Xa sexan 
pelotas, balóns, etc, axeitados para cada actividade,  como cordas, aros, zancos, picas, ladrillos, colchonetas e outros obxectos susceptibles de utilizarse na clase.  
Contarase tamén con sistema de megafonía para utilización de soporte musical cando se precise. 

  Utilizaremos nas nosas clases diferentes espazos para levar a cabo a actividade física: patio, ximnasio, medio natural... para que o alumno vexa os diferentes medios 
nos que pode practicar actividade física. 

 A utilización dos tempos está marcada pola idade e características propias do alumnado.  

Principios básicos (tipos de actividades) 
 
Seguiremos, tamén, una serie de principios básicos para garantizar o bo funcionamento da clase e un ambiente distendido e motivador que favorezca o seu 
desenvolvemento: 
 

 Amplo abanico de actividades (motivadoras, integradoras, satisfactorias, graduais…) 

 Intensidade de traballo crecente e actividades adecuadas para cada parte da sesión. 

 Gran importancia á organización nos deprazamentos, vestiarios e durante a sesión, garantizando un bo desenvolvemento da clase. 

 Levararemos a cabo tarefas activas, de carácter global, motivantes, evitando a discriminación e a competitividade, valorando o esforzo por encima do resultado. 

 Explicacións claras e sinxelas, con apoios visuais coma as demostracións, e cerciorándonos que todo está comprendido antes de comenzar a tarefa en cuestión. 

 Predominio de actividades en forma de xogo, cun título motivante e atractivo, sobre todo nestes cursos. 
 

  



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN          CURSO 2022/23  PROGRAMACIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA            CUARTO CURSO 

 

 

Educación en valores 
 
Tal e como sinala a LOMCE son unha serie de temas de gran relevancia na nosa sociedade, formando parte de vida cotiá e de moita importancia para o noso alumnado.  Os 
traballaremos da seguinte forma: 
 

 Saúde e calidade de vida: realizando actividades e tarefas que teñan transferencia á vida diaria, activa e sá, mediante a adopción de hábitos saudables.  

 Educación para o consumo: utilización axeitada do material e instalacións, valoración constructiva sobre os modelos de  consumo de material deportivo: temos que 
ter o material necesario, pero hai que coidalo. 

 Educación para a igualdade de sexos: toda actividade física se realiza de forma integrada entre nenos e nenas, favorecendo a igualdade entre sexos, promovendo as 
actividades coeducativas e o uso dun vocabulario non sexista. 

 Educación para o consumidor: fomentar un consumo razoado e o uso de roupa adecuada independiente de marcas ou modas. 

 Educación  ambiental: realizando gran parte das tarefas no entorno próximo, coñecendo as posibilidades que nos ofrece, respetandoo e mellorandoo. 

 Educación para a paz: a mellor opción para garantizar a convivencia é a nosa área, que lles permite identificar os valores fundamentais dos xogos e deportes como a 
participación, a cooperación, o traballo en equipo, o esforzo, o respecto de normas, regras, do compañeiro e do rival, etc. 

 Educación para o tempo de lecer: co abanico de actividades, xogos e deportes que coñecen e practican os nosos alumnos/as estamos favorecendo a ocupación 
positiva do tempo libre. 

 Educación viaria: promoveremos a autonomía do noso alumnado traballando contidos relacionados coa educación viaria, coa rúa, có aprender a moverse no 
entorno uo coas normas de circulación e seguridade viaria. 

 Educación oral e cívica: valorando as relacións persoais, o esforzo, a participación e axuda aos demais, valorando o proceso por encima do resultado. 
 

Accións de contribución ao proxecto lector, ao plan tic e ao plan de convivencia 
 
 
Na LOMCE dáselle unha gran importancia a estes tres aspectos, debendo adicar un tempo aos mesmos. 
As TIC as traballaremos en todas as Unidades Didácticas (UD) da nosa PD. Xeralmente utilizaremos a rede para a visualización de vídeos relativos a UD traballada. Así 
mesmo, faremos traballos de investigación interactivos e buscaremos información que lle permita ao noso alumnado ampliar os seus coñecementos dunha forma divertida. 
Igualmente, existen sesións de reserva nas que se usan as TIC, para casos extraordinarios. 
No que respecta ao momento lector, no que a LOMCE introduce un tempo adicado á lectura en todas as áreas, introduciremos a fase de información de cada sesión cunha 
breve lectura acerca da mesma (actividades, tarefas ou xogos a traballar, contidos, obxectivos da sesión, recordatorio de normas, etc.) 
E en canto ao Plan de Convivencia contribuiremos día a día na mellora da convivencia nas nosas clases, extrapolable aos tempos de lecer: explicación de normas moi claras e 
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estructuradas, imposicións de pequenas “sancións educativas” gradualmente dependendo da gravidade do imcumplimento das normas, solución de conflictos de forma 
inmediata, espazo “escoita fala”, onde resolverán esos conflictos eles mesmos antes de acudir ao mestre/a para favorecer a autonomía deles mesmos. 

Gradación e secuenciación dos estándares de aprendizaxe 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

a 

c 

d 

k 

m 

B1.1. Valoración e aceptación 

da propia realidade corporal 

e a das demais persoas. 

B1.2. Aceptación e respecto cara 

ás normas, regras, estratexias 

e persoas que participan no 

xogo. Elaboración e 

cumprimento dun código de 

xogo limpo. 

B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias da 

práctica da actividade física. 

B1.1. Opinar, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de 

forma guiada sobre distintos aspectos da 

moda e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios. 

CSC 

CAA 

CD 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. 

CCL 

CAA 

CSC 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito razoable. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica deportiva. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.5. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

CSC 

CSIEE 

CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

i B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

B1.2. Buscar e presentar información 

e compartila, utilizando fontes de 

información 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. 

CD 

CAA 

 información, relacionada coa 

área. 

B1.5. Integración das tecnoloxías 

da información e a 

comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de 

apoio á área. 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas proporcionadas, 

con orde, estrutura e limpeza. 

CCL 

CD 

CAA 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas 

expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

CCL 

CSC 

a 

k 

l 

n 

B1.6. Implicación activa en 

actividades motrices diversas, 

recoñecendo e aceptando as 

diferenzas individuais no nivel 

de habilidade. 

B1.7. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da 

Educación física. 

B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de 

hixiene corporal. 

B1.9. Coñecemento da 

normativa básica de 

circulación en rúas e 

estradas. 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás 

outras persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando unha 

mellora da competencia motriz. 

CSC 

CAA 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas 

clases. 

CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B1.10. Identificación e respecto, 

ao realizar saídas fóra do 

colexio, dos sinais básicos de 

tráfico que 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 

que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

CSC 

CAA 

 afectan aos peóns ou peoas e 

ás persoas ciclistas. 

 
EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas 

de educación viaria en contornos 

habituais e non habituais. 

CSC 

CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

b 

k 

m 

B2.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a 

dos e das demais mostrando 

una actitude crítica cara ao 

modelo estético-corporal 

socialmente vixente. 

B2.2. Seguridade, confianza nun 

mesmo e nas demais persoas. 

B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a das 

demais persoas. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

CSC 

CAA 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas 

habilidades. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

b 

k 

B2.4. Descubrimento dos 

elementos orgánico- 

funcionais relacionados co 

movemento: circulación, 

respiración, locomoción 

(principais músculos e 

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 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre 

distintas bases de sustentación a alturas 

variables. 

CSC 

CAA 
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articulacións). 

B2.5. Control do ritmo respiratorio 

en diferentes actividades. Toma 

de conciencia e inicio do control 

corpo na organización das accións 

motrices. 
EFB2.2.3. Coñece os músculos e 

articulacións principais que participan en 

movementos segmentarios básicos e no 

control postural. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 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). 

 
EFB2.2.4. Colócase á esquerda- dereita 

de diferentes obxectos, persoas e 

espazos en movemento, con e sen 

manipulación de distintos móbiles. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas 

repostas motrices ante combinacións de 

estímulos visuais, auditivos e táctiles no 

tempo e no espazo. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

b 

j 

k 

B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Axuste e 

consolidación dos elementos 

fundamentais na execución das 

habilidades motrices básicas. 

B3.2. Utilización eficaz e 

económica das habilidades 

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 

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 
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motrices básicas en medios e 

situacións estables e 

coñecidas. 

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 

CSC 

CCEE 

CAA 

 B3.3. Inicio na adaptación das 

habilidades básicas a 

situacións non habituais e 

contornos descoñecidos ou 

con incerteza, incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

B3.4. Mellora das capacidades 

físicas básicas de forma global 

e orientada á execución das 

habilidades motrices. 

B3.5. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando a existencia 

de diferenzas no nivel de 

habilidade. 

 perder o equilibrio e a continuidade, 

axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. 

 

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 

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices 

de xiro en diferentes tipos de contornos 

sen perder o equilibrio e a continuidade, 

tendo en conta dous eixes corporais e os 

dous sentidos, e axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-

temporais. 

CSC 

CCEE 

CAA 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos 

propostos no medio natural ou en 

contornos non habituais con certo nivel de 

incertezas. 

CSC 

CAA 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

b 

d 

j 

k 

m 

o 

B4.1. O corpo e o movemento 

como instrumentos de 

expresión e comunicación. 

B4.2. Coñecemento e práctica 

de diversas manifestacións 

expresivas adaptadas ao 

ámbito escolar: mimo, 

dramatización, baile, 

expresión corporal. 

B4.3. Adecuación do 

movemento a estruturas 

espazo-temporais e 

execución de bailes e 

coreografías simples 

utilizando como base o 

folclore galego e outros 

bailes do mundo. 

B4.4. Expresión de emocións e 

sentimentos a través do corpo, 

o xesto e o movemento. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos 

do corpo e o movemento, de 

forma estética e creativa, 

comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, ideas e sentimentos, utilizando 

os recursos expresivos do corpo, 

individualmente, en parellas ou en 

grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente,en parellas ou grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e 

danzas sinxelas representativas da 

cultura galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía básica. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións 

artísticas en interacción cos compañeiros 

e compañeiras. 

CCEC 

CSC 
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b 

d 

j 

B4.5. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

participando en 

B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas 

EFB4.2.1. Distingue as capacidades físicas 

básicas implicadas nas actividades 

artístico-expresivas. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

k 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. 

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 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

a 

b 

k 

B5.1. Consolidación de hábitos de 

hixiene corporal e adquisición 

de hábitos posturais e 

alimentarios saudables 

relacionados coa actividade 

física. 

B5.2. Recoñecemento dos 

beneficios da actividade 

física na saúde integral da 

persoa. 

B5.3. Práctica segura da 

actividade física, recoñecendo 

a importancia do quecemento, 

a dosificación do esforzo, a 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo ou mesma. 

EFB5.1.1. Participa activamente nas 

actividades propostas para mellorar as 

capacidades físicas relacionándoas coa 

saúde. 

CSIEE 

CAA 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física 

(horarios de comidas, calidade/cantidade 

dos alimentos inxeridos etc.). 

CSC 

CAA 

CMCCT 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos 

do exercicio físico para a saúde. 

CSC 

CAA 
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volta á calma e a relaxación. 
EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 

axeitados recoñecendo a súa 

importancia para saúde. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

   
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

k B5.4. Mellora da condición física 

orientada á saúde, en función 

do desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a 

súa relación coa saúde. 

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de 

partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

CAA 

CSC 

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca 

en repouso e realizando actividade 

física, nel mesmo ou nun compañeiro 

ou compañeira. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a 

intensidade do seu esforzo ás demandas 

da estrutura da clase de Educación física. 

CAA 

CSIEE 

CSC 
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k B5.5. Adopción das medidas 

básicas de seguridade na 

execución das actividades 

físicas e no uso de materiais e 

espazos. 

B5.6 Actitude favorable cara á 

actividade física con relación á 

saúde, manifestando 

comportamentos responsables, 

respectuosos e seguros cara a 

un mesmo e as demais 

persoas. 

B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na 

práctica da actividade física, sendo capaz 

de realizar o quecemento con certa 

autonomía. 

CAA 

CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

a 

b 

k 

m 

B6.1. Descubrimento e aplicación 

das estratexias básicas de 

xogo relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

B6.2. Respecto cara ás 

persoas que participan no 

xogo e rexeitamento cara 

aos comportamentos 

antisociais. 

B6.3. Comprensión, aceptación 

e cumprimento das normas 

de xogo. 

B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando as 

diferentes funcións implícitas en 

xogos e actividades 

EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos 

adecuados para resolver situacións 

básicas de táctica individual e colectiva en 

situacións motrices habituais. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices 

básicas en distintos xogos e actividades 

físicas. 

CAA 

CSIEE 

CSC 
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d 

k 

m 

o 

B6.4. O xogo e o deporte como 

elementos da realidade social. 

Coñecemento e práctica de 

xogos tradicionais de Galicia. 

B6.5. Achegamento ao xogo 

doutras comunidades e países 

dos seus compañeiros e 

compañeiras da clase. 

B6.2. Coñecer, a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas,en especial as de 

Galicia. 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características básicas entre xogos 

populares, deportes colectivos, deportes 

individuais e actividades na natureza. 

CCEE 

CAA 

CSC 

EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a 

importancia dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

CCEC 

CAA 

CSC 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 

deportes tradicionais de Galicia 

seguindo as regras básicas. 

CSC 

CAA 

 

a 

b 

k 

 

B6.6. Aplicación das 

habilidades básicas en 

situacións de xogo. 

B6.7. Participación en xogos de 

diferente tipoloxía e iniciación á 

práctica de actividades 

deportivas a través de xogos 

predeportivos e o deporte 

adaptado. 

 

B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades físico-

deportivas. 

 

EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas 

básicas implicadas nos xogos e nas 

actividades deportivas. 

 

CSC 

CAA 

 

EFB6.3.2. Distingue en xogos e 

deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de 

oposición. 

 

CAA 

CSC 

 

k 

l 

 

B6.8 Iniciación á orientación 

deportiva mediante propostas 

lúdicas (ximnasio, patio, 

 

B6.4 Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación 

dos residuos que se xeran as actividades 

no medio natural. 

 

CSC 

CAA 
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n 

o 

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. 

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 

 

Concreción dos estándares de aprendizaxe 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
(PERFIL DE ÁREA) 

% 1ª 

AV 
2ª 

AV 
3ª 

AV 
ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
       

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

aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.  

1 X   Emprendemento, 

expresión oral e escrita 

e comunicación 

audiovisual 

Proba oral 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as 

características dun xogo practicado na clase. 

2 X X X Emprendemento e 

Edu. cívica e social. 

Observación directa. 

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

razoable. 

2 X X X Emprendemento e 

Edu. cívica e social. 

Observación directa. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
(PERFIL DE ÁREA) 

% 1ª 

AV 
2ª 

AV 
3ª 

AV 
ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
       

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

práctica deportiva. 

2 X X X Emprendemento  Observación directa. 

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

capacidades. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

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

se lle solicita. 

2   x Tecnoloxías da 

información e a 

comunicación 

Proba escrita. 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 

2 X X X Expresión oral e 

escrita. 

Proba escrita. 

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

diferentes situacións e respecta as opinións dos e das demais. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando 

unha mellora da competencia motriz. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 2 X X X Emprendemento Observación directa. 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 2 X X X Emprendemento Observación directa. 

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

clases. 

2 X X X Educ. cívica e 

constitucional 

Observación directa. 

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

resultado das competicións con deportividade. 

2 X X X Educ. cívica e 

constitucional 

Observación directa. 

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

contornos habituais e non habituais. 

2   x Expresión oral e 

escrita 

Observación directa e 

proba oral 

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

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

2 X X X Educ. cívica e 

constitucional 

Observación directa. 

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

que comportan as aprendizaxes de novas habilidades. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

 EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. 2  X  Emprendemento Observación directa. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
(PERFIL DE ÁREA) 

% 1ª 

AV 
2ª 

AV 
3ª 

AV 
ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
       

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

alturas variables. 

2  X  Emprendemento Lista de control. 

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

en movementos segmentarios básicos e no control postural. 

2 X   Expresión oral e 

escrita 

Proba oral. 

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

e espazos en movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles. 

2 X   Emprendemento Lista de control/escala 

observación directa. 

 EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante 

combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles no tempo e no 

espazo. 

2  X  Emprendemento Lista de control/escala 

observación directa. 

 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. 

2  X  Emprendemento Lista de control/escala 

observación directa. 

 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. 

2  X  Emprendemento Lista de control/escala 

observación directa. 

 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. 

2 X  X Emprendemento Lista de control/escala 

observación directa. 

 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. 

2 x   Emprendemento Lista de control /escala 

observación directa. 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 2 x   Emprendemento Lista de control e 

observación directa. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
(PERFIL DE ÁREA) 

% 1ª 

AV 
2ª 

AV 
3ª 

AV 
ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
       

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

natural ou en contornos non habituais con certo nivel de incertezas. 

2   x Emprendemento e 

respeto e coidado do 

medio ambiente. 

Observacion directa. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, 

utilizando os recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas 

ou en grupos. 

2  X  Emprendemento Observacion directa. 

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

musicais, individualmente,en parellas ou grupos. 

2  X  Emprendemento e 

comunicación 

audiovisual 

Observacion directa. 

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

cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía básica. 

2  X  Emprendemento e 

comunicación 

audiovisual 

Observación directa. 

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

compañeiros e compañeiras. 

2  X  Emprendemento e 

Educ. cívica e social 

Observación directa. 

 EFB4.2.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

2  X  Emprendemento Proba oral e 

observación directa. 

 EFB4.2.2. Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades 

físicas para a mellora das habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

2  X  Emprendemento Proba oral. 

 EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades propostas para mellorar 

as capacidades físicas relacionándoas coa saúde. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade 

física (horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos 

etc.). 

2   X Emprendemento Proba escrita. 

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

saúde. 

2   X Comprensión lectora e 

exp. oral e escrita 

Proba oral. 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa 

importancia para saúde. 

2   X Emprendemento Observación directa. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
(PERFIL DE ÁREA) 

% 1ª 

AV 
2ª 

AV 
3ª 

AV 
ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
       

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. 2 X X X Emprendemento Observación directa. 

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

orientadas á saúde. 

2  X X Emprendemento Observación 

directa/Test 

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

actividade física, nel mesmo ou nun compañeiro ou compañeira. 

2  X X Emprendemento Observación directa. 

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

demandas da estrutura da clase de Educación física. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

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

sendo capaz de realizar o quecemento con certa autonomía. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

 EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver 

situacións básicas de táctica individual e colectiva en situacións motrices 

habituais. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

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

actividades físicas. 

2 X X X Emprendemento Observación directa. 

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

populares, deportes colectivos, deportes individuais e actividades na 

natureza. 

2   X Enprendemento, Educ. 

cívica e constitucional 

e Expresión oral e 

escrita. 

Observación directa. 

Proba oral. 

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

tradicionais de Galicia. 

2   X Enprendemento, Educ. 

cívica e constitucional 

e Expresión oral e 

escrita. 

Proba oral. 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia 

seguindo as regras básicas. 

2   X Enprendemento, Educ. 

cívica e constitucional 

Observación directa. 

 EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos 

xogos e nas actividades deportivas. 

2   X Enprendemento Proba oral. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
(PERFIL DE ÁREA) 

% 1ª 

AV 
2ª 

AV 
3ª 

AV 
ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
       

 EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de oposición. 

2 X X X Enprendemento Observación directa. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran 

as actividades no medio natural. 

2   x R. e coidado do medio 

ambiente 

Observación directa. 

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

lugar. 

1   x R. e coidado do medio 

ambiente 

Observación directa. 

 

Mínimos esixibles para o logro das competencias clave 
 

Mínimos a conseguir 

Recoñecer cada unha das partes do corpo e o seu carácter global. 

Interiorizar a mobilidade, tanto do eixe corporal como dos diferentes segmentos en posicións diferentes. 

Incrementar o coñecemento das posibilidades corporais, e desenvolvelas e enriquecelas en función das relacións cos 
demais e a contorna. 

Consolidar a lateralidade. 

Valorar o propio corpo e a actividade física. 

Desenvolver as posibilidades de control na postura e respiratorio. 

Consolidar hábitos hixiénicos, alimentarios, da postura e de exercicio físico saudables. 

Desenvolver hábitos para a prevención de accidentes. Adecuar o movemento ao espazo, individual e colectivamente. 
 

Sincronizar o movemento corporal con estruturas rítmicas sinxelas, individual e colectivamente. 

Desenvolver a destreza visio-manual. 

Percibir con precisión as distancias e os obstáculos en percorridos cada vez máis complexos. 

Utilizar un repertorio motor axeitado para a resolución de problemas que impliquen unha correcta percepción espazo-
temporal. 

Valorar o interese e o esforzo persoal por enriba do éxito ou dos resultados obtidos. 
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Mínimos a conseguir 

Participar con agrado na actividade física, independentemente da súa capacidade. 

Desenvolver a creatividade interpretativa mediante a actividade física e a expresión corporal. 

Reproducir estruturas rítmicas a través do movemento corporal. 

Mostrar a desinhibición e a seguridade en si mesmo, necesarias para expresarse corporalmente. 

Relacionarse cos demais, compartir xogos e actividades físicas, e respectar as normas e as regras que os rexen. 

Evitar comportamentos agresivos e actitudes violentas nos xogos e actividades físicas competitivas. 

Aceptar con agrado o papel que lle corresponde desempeñar en calquera tipo de xogo. 
 

Participar en actividades físicas e deportivas organizadas no centro. 

Utilizar de forma axeitada e respectuosa o material co que se realizan as actividades físicas e deportivas, coidando o 
espazo onde se desenvolven. 

Colaborar na organización de diferentes actividades físicas e deportivas, ocupándose de dispoñer o material necesario para 
a súa realización. 

Criterios de cualificación 
1ª avaliación 

CÁLCULO DA NOTA: NIVEL Procedemento de recuperación da primeira avaliación 

Comprensión e asimilación de contidos. 
 

20% Durante a segunda 
avaliación, aplicando unha 
avaliación progresiva, 
valoraremos os aspectos 
non superados da primeira 
modificando as 
ponderacións dos catro 
criterios anteriores: 

Comprensión e asimilación de contidos. 
 

10% 

Realización e execución das actividades. 
 

40% Realización e execución das actividades. 
 

10% 

Esforzo e interés por superarse. 
 

20% Esforzo e interés por superarse. 
 

40% 

Cumplimento das normas e respecto aos 
materiais. 

20% Cumplimento das normas e respecto aos 

materiais. 

40% 

2ª avaliación 



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN          CURSO 2022/23  PROGRAMACIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA            CUARTO CURSO 

 

 

CÁLCULO DA NOTA: NIVEL Procedemento de recuperación da segunda avaliación 

Comprensión e asimilación de contidos. 
 

20% Durante a terceira 

avaliación, aplicando unha 

avaliación progresiva, 

valoraremos os aspectos 

non superados  da segunda 

modificando as 

ponderacións dos catro 

criterios anteriores: 

Comprensión e asimilación de contidos. 
 

10% 

Realización e execución das actividades. 
 

40% Realización e execución das actividades. 
 

10% 

Esforzo e interés por superarse. 
 

20% Esforzo e interés por superarse. 
 

40% 

Cumplimento das normas e respecto aos 
materiais. 

20% Cumplimento das normas e respecto aos 

materiais. 

40% 

 

3ª avaliación 

CÁLCULO DA NOTA: NIVEL Procedemento de recuperación da terceira avaliación 

Comprensión e asimilación de contidos. 
 

20% Unha vez realizada a 

terceira avaliación, 

aplicando unha avaliación 

progresiva, valoraremos os 

aspectos non superados  da 

terceira modificando as 

ponderacións dos catro 

criterios anteriores. Nesta 

revisión de ponderación, a 

nota máxima será 5. 

Comprensión e asimilación 
de contidos. 
 

10% 

Realización e execución das actividades. 
 

40% Realización e execución das 
actividades. 
 

10% 

Esforzo e interés por superarse. 
 

20% Esforzo e interés por 
superarse. 
 

40% 

Cumplimento das normas e respecto aos 
materiais. 

20% Cumplimento das normas e 

respecto aos materiais. 

40% 

Avaliación final 

Para o cálculo da avaliación final, estableceremos a cualificación a partir das tres avaliacións, dando importancia á progresividade da área, coa aplicación 

deste algoritmo:  1ª Av + 2x2ª Av + 3x 3ª Av /6  tendo en conta que as avaliacións que non foron superadas, considerarase a cualificación suficiente da súa 

recuperación (cando se produce). Se non se supera, contará  a nota obtida nesa avaliación, para facer media segundo a fórmula citada. 
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Metodoloxía de avaliación 
 

A avaliación do alumnado será  contínua, durante todo o curso. Utilizaremos dististos instrumentos de avaliación como listas de control ou rexistros anecdóticos, 
onde faremos diversas anotacións relativas aos diferentes comportamentos (orden, actitude, aseo…); escalas de avaliación en cada UD onde levaremos a cabo 
anotacións relativas as aptitudes do noso alumnado; así como unha táboa onde recolleremos toda esta información de forma xeral seguindo unha serie de ítems que 
explicamos ao final do apartado. 

AVALIACIÓN INICIAL: na primeira quincena do curso realizaremos actividades específicas orientadas a avaliar a situación do noso alumnado en aspectos individuais e 
colectivos para así adecuar a nosa programación a estos resultados. 

Para a nosa avaliación empregaremos a observación directa, rexistro anecdotario, probas obxetivas… 

Medidas de atención á diversidade 

 
A presente programación responderá á diversidade da aula, ás necesidades e características de todo o alumnado, levando a cabo unha ensinanza individualizada, atendendo 
aos diferentes ritmos de aprendizaxe e adaptando cada unha das sesións ás necesidades do alumnado.  

 
Mentres que os que teñen afianzados os contidos traballados, perfeccionan a súa progresión, os que presentan máis dficultades son atendidos de forma 
individualizada para a adquisición deses obxetivos: recordar as explicacións tantas veces como sexa necesario, contínuas oportunidades de imitación sobre os seus 
compañeiros, reforzo sobre agrupamentos axeitados, utilización de material máis adaptado ás súas posibilidades, flexibilidade na temporalización para a adquisición 
dos  obxetivos plantexados, etc. 

Actividades de reforzo e ampliación 
Tendo en conta que diariamente podemos facer actividades deste tipo mediante o uso de TIC, traballos de investigación ou facendo fincapé nalgún aspecto concreto na 
sesión,  compre destacar que todos aqueles coñecementos que non chegaron a afianzarse deben reforzarse, de forma individualizada, igual que aqueles que queremos 
ampliar.  
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Por exemplo, nunha UD de xogos populares podemos ampliar os aprendizaxes acadados buscando información a través dos familiares; ou se algún alumno non acada os 
hábitos posturais adecuados, insistiremos nas seguintes clases. 
Alumnos/as repetidores: estos nenos/as van a reproducir no curso que repite, un modelo de actividades xa coñecido para eles, o que favorece que estos nenos actúen nun 
maior número de ocasións de encargados, responsables ou organizadores. 

Temporalización 

Das sesións lectivas 
Como sinalamos anteriormente, as sesión de EF serán de 50 minutos dous días á semana; un tempo que, centrándose na realidade educativa do centro, será menor tendo 
en conta os desplazamentos ao ximnasio e zonas de patio, así como o tempo de aseo. As UD das que consta esta PD están colocadas de tal forma que seguen unha orde 
específica que permite a trasferencia de contidos dunhas UD a outras, ademais de estar acorde as festividades e días de obrigada conmemoración. 
 
Utilizaremos un modelo de sesión dividido en 5 partes (tendo en conta as perdas de tempo poderían reducirse): 
 

1. Fase de información 
2. Fase de activación, onde queceremos e prepararemos o noso organismo para a parte máis intensa da sesión. 
3. Parte principal: cunha intensidade crecente chegamos a parte fundamental, onde traballaremos máis a fondo os contidos da clase. 
4. Volta á calma: recuperando o estado inicial de relaxación do noso organismo. 
5. Análise de resultados 

 
Engadiremos unha 6ª parte deixando un tempo prudencial para o aseo e/ou ducha. 

Das unidades didácticas 
Seguidamente, especificamos a orde das nosas UD e os contidos a traballar en cada una delas: 
 

NOME DA UD MES CONTIDOS 

Que tal me foi o verán? SET. Integración co xogo. Socialización. 

Os xogos dos meus avós OUT./NOV Xogos populares. 

Corre, corre, sempre corre. NOV. Iniciación ao atletismo:  carreira de fondo 

Xogo de mesa? DEC. Iniciación ao tenis de mesa 

Con raqueta tamén XAN/FEB. Iniciación a xogos con raqueta: bádminton  

Un toque, dous toques, tres toques MAR. Iniciación ao xogo de equipo: voleibol escolar adaptado 
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Orienta e desorienta MAR./ABR. Xogos de orientación 

Preparamos Turonia MAI. Xogos na natureza 

Mil  deportes  MAI/XUÑ. Deportes alternativos 

 

Actividades complementarias e extraescolares 
 
Complementariamente ás sesións de Educación Física o alumnado de cuarto terá a ocasión de participar en actividades propias da nosa área en algunhas xornadas especias 
como son os Xogos do Outono (xogos populares e carreira). Nos tempos de recreo organízanse os espacios e recursos para que estes nenos/as poidan realizar xogos con 
balóns, cordas, balón poste, xoaniña etc,  ademáis dunha serie de competicións deportivas autoxestionadas. 
Tal como se reflexa na nosa PXA participamos no programa XOGADE da Secretaría Xeral para o deporte, dentro do cal,  poderán inscribirse nas seguintes modalidades 
deportivas: 

 Actividades fóra de horario lectivo:  campo a través, voleibol, bádminton, fútbol-sala e tenis de mesa. Estas actividades, de carácter voluntario, se celebrarán nas 
tardes de días lectivos, agás o campo a través (sábado). Significan para cada un dos deportes un promedio de 3 participacións segundo idade do alumno/a,  e 
resultan gratuitas, xa que o transporte é financiado pola Secretaría Xeral para o Deporte.  

 Actividade deportiva en horario lectivo: nunha xornada lectiva, ocupando catro horas en total, desprazamos unha clase completa (agás que a familia non autorice) e 
xuntámonos con outro colexio da zona para competir nas modalidades de balonmán, baloncesto, bádminton, voleibol, xadrez e fútbol-sala. Todo cun carácter 
educativo, no que se busca o coñecemento desas diferentes modalidades, pero sobre todo a integración, a capacitación para xogar, arbitrar, anotar… o respecto 
pola competición, o coñecemento das regras, etc. A cada grupo aféctalle unha xornada do curso. 

Indicadores de logro 
Para avaliar o proceso de ensinanza aprendizaxe e a práctica docente e os mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación valorarase o grao de 
execución das unidades didácticas, a porcentaxe de avaliación positiva en cada unha delas e o grao de satisfacción por parte do alumnado. 
Valorarase o grao de execución das unidades didácticas, a porcentaxe de avaliación positiva en cada unha delas e o grao de satisfacción por parte do alumnado. 
Emprégase esta táboa para rexistrar resultados e actuar en consecuencia. 
 

Unidade 
didáctica 

Sesións empregadas 

Grao de axuste ao calendario (0 
se coincidiu, números negativos 

se non chegou ás sesións 
programadas e positivos se 

fixemos máis sesións) 

Valoración global do alumnado 
(0= moi negativa; 5= moi 

positiva) 

Porcentaxe de avaliacions 
positivas do alumnado 

Introducíronse modificacións? 
Propuxéronse cambios para o 

curso seguinte? 
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1ª       

2ª 
      

3ª 
      

4ª       

5ª       

6ª 
      

7ª 
      

8ª       

9ª       

 
En base a estes resultados, decidirase recortar, ampliar ou sustituír cada unha destas unidades didácticas. 
 

 
 

 


