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A área de Educación Física xoga un papel fundamental no 
desenrolo integral do neno/a. Isto nos tempos nos que vivimos, 
onde abunda cada vez mais o sedentarismo e o aproveitamento 
pasivo do tempo de lecer comporta unha gran responsabilidade 
para a nosa área; xa que nos predispón a axustar coa maior 
rigurosidade posible os parámetros motrices que debe iniciar, 
consolidar ou desenvolver o alumno/a. 
 
O papel de área global e vertebradora de multitude de 
aprendizaxes, debe ser asumido por mestres e alumnos por igual. 
 
Nestes intres a nosa área cobra un maior protagonismo, buscando 
fomentar o uso do corpo como motor de aprendizaxes. Non 
convén esquecer que non podemos encaixar de forma mais 
forzada( só dúas horas semanais) o desenrolo motor dos nenos/as. 
Debido a isto promóvese dende a Educación Física que se tente 
facer deporte e exercicio físico de forma ordenada e controlada 
nos momentos de lecer. 
 
Convén resaltar que na LOMCE, as variables e estanadares de 
aprendizaxe que deben ser adquiridas polo alumnado cobran unha 
gran importancia no aspecto global da área. 
 
 
 
 
 
 



3º- 4º NIVEL DE PRIMARIA  
 
                         OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 
 
 

- Consolidar o coñecemento do corpo dun mesmo e valorar 
motrizmente a posición do mesmo con respecto ós demais. 
COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA 
INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO  
 

- Adecuar o esforzo físico no desenrolo de xogos e 
actividades de diversa índole. AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSOAL 
 

- Executar todo tipo de habilidades básicas nos xogos e 
actividades, así como iniciar a combinación das mesmas  
(Hab. específicas) COMPETENCIA SOCIAL E 
CIDADÁ  
 

- Acadar un desenrolo físico axeitado acorde coa idade. 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL  
 

- Respetar as normas de xogo e respetarse a un mesmo e ós 
demais. COMPETENCIA EN APRENDER A 
APRENDER 
 

- Conquerir un desenrolo global do propio corpo, como 
elemento descubridor de novos aprendizaxes. 
COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
 

- Utilizar o corpo como elemento de desenrolo da nosa 
personalidade, expresando ideas e accións comúns. 
COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 
 

- Valorar de forma positiva o aseo personal.( ducha ou 
material de aseo) AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSOAL 

 



 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
- Respeta as normas de xogo, explica o desenvolvemento das 

mesmas ós seus compañeiros e utiliza de forma guiada as 
novas tecnoloxías para obter información sobre a actividade 
a desenrolar. 
 

- Recoñece dereita-esquerda sen dificultade, controla a 
relaxación, os dous tipos de respiración e ten un grao de 
coordinación; acorde co seu desenvolvemento motriz. 
Réxese por patróns de equilibrio invertido e normal e mostra 
axilidade no desenrolo de exercicios físicos. 

 
- Utiliza os lanzamentos e recepcións de forma axeitada no 

desenrolo de xogos, domina a marcha-carreira e inicia os 
saltos a diferentes niveis. Asi mesmo utiliza a combinación 
de tódalas habilidades básicas en xogos predeportivos. 
 

- Coñece e usa recursos expresivos sinxelos (individual ou 
por parellas) e manifesta un coñecemento de actividades 
rítmicas e manifesta patróns expresivos con confianza en si 
mesmo. 
 

- Coñece tódalas cualidades físcas básicas, acostúmase a 
diferentes graos de intensidade no desenrolo das clases e 
traballa globalmente as CFB buscando un aumento 
cualitativo e cuantitativo xeral das mesmas. 
 

- Plantexa nocións espacio-temporais axeitadas, tanto no 
desenrolo de actividades coma na interpretación de planos 
xeométricos. 
 

- Recoñece os xogos predeportivos básicos, así como matices 
técnico-tácticos, para conquerir un axeitado dominio da 
coordinación dinámica xeral axustado ao desenrolo do 
predeporte. 



 
CONTIDOS 

 
1º Trimestre 
 
U.D. “ Traballo co meu corpo” Utilización e dominio de tódolos 
componentes do esquema corporal en estático e inicio dos 
mesmos en movemento( Lateralidade, espacio-temporalidade…) 
( 12 sesións) 
U.D. “As habilidades do meu corpo” Repaso das habilidades 
motrices habituais e reafirmación e consolidación definitiva das 
habilidades básicas(Saltos, xiros, desprazamentos..) ( 8 sesións) 
U.D. “Deportes de raqueta” Iniciación ao badminton.               
(6 sesións) 
 
2º Trimestre 
 
U.D. “Poñémonos en forma” Tratamento da condición física, 
desenrolo das cualidades físicas básicas( Forza, resistencia, 
velocidade e flexibilidade)  a través de formas habituais de xogo e 
destrezas básicas e específicas. (14 sesións) 
U.D. “ Lanzando e recibindo”  Traballo destas habilidades 
básicas como base dos predeportes. (4 sesións) 
U.D. “O voleibol”  Inicio deste predeporte de equipo. (4 sesións) 
U.D. “Comunícome” Procurar deshinbir, comunicar e utilizar 
tódolos recursos expresivos do noso corpo. ( 4 sesións)  
 
3º Trimestre 
 
U.D. “Xogamos co noso corpo” Tratamento do xogo como 
elemento potenciador de habilidades e socializador. Xogos 
populares, alternativos e con material reciclable. ( 8 sesións) 
U.D. “O predeporte xenérico” Acercamento e desenvolvemento 
de diferentes deportes( Basket, Balonmán, Hockey…). ( 10 
sesións) 
U.D. “Os planos” Búsqueda de información en rexistros 
cartesianos e interpretación de planos.( 4 sesións) 
                                         



Avaliación 
 
A avaliación rexerase pola observación directa, as probas 
prácticas desenroladas, as variables de aprendizaxe e a valoración 
da conducta( Hixiene corporal e comportamento). 
Certo é, que de cada unha das UD, realizarase unha proba 
práctica; que nos indique o grao de consecución dos aprendizaxes 
que conqueriu o alumnado. 
Así mesmo levaranse listas de control e escalas de estimación 
actualizadas con tódalas observacións relevantes de cada 
alumno/a. 
 
 

                                  
 
 
Tentaremos facer enfase de forma especial no mantemento da 
saúde e o coidado corporal( incluído hábitos posturais e 
correctores, que axuden ao coidado da columna vertebral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5º- 6º NIVEL DE PRIMARIA  
 
                            OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 
 

- Dominar o corpo en situacións dinámicas, axeitando os seus 
movememntos a esquemas corporais xa interiorizados. 
COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
 

- Aplicar tódalas habilidades coñecidas en situacións motrices 
diversas. COMPETENCIA EN IDENTIDADE E 
AUTONOMÍA PERSOAL 
 

- Adecuar o esforzo físico ás condicións de traballo utilizando 
como base da condición física. COMPETENCIA EN 
IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL 

 
- Coñecer os predeportes específicos( Técnica-táctica, 

situacións de xogo…) COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 

- Recoñecer mapas e planos, así coma a interpretación dos 
mesmos. COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 

- Expresar a través do ritmo e a dramatización emocións e 
ideas. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 
 

- Respetar as normas, ós compañeiros e adversarios nas 
situacións grupais de xogo. COMPETENCIA SOCIAL E 
CIDADÁ 
 

- Manter unha hixiene corporal axeitada nas clases de 
Educación Física. COMPETENCIA EN SAÚDE E 
DESENROLO GLOBAL DA PERSONALIDADE 
 

- Recoñecer parámetros teóricos de diversas unidades 
didácticas e axustalos as aplicación prácticas das sesión de 
clase. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
 
                



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
- Respeta as normas de xogo, colabora na colocación de 

material, explica o desenvolvemento do xogo dende un 
punto de vista crítico e organizado ós seus compañeiros e 
utiliza de forma guiada as novas tecnoloxías para obter 
información sobre a actividade a desenrolar. 
 

- Domina a lateralidade (dereita-esquerda) sen dificultade, 
controla a relaxación corporal e o ton muscular, os dous 
tipos de respiración e ten un grao de coordinación acorde co 
seu desenvolvemento motriz. Réxese por patróns de 
equilibrio invertido e mostra axilidade no desenrolo de 
exercicios físicos. 
 

- Utiliza os lanzamentos e recepcións de forma axeitada no 
desenrolo de xogos xenéricos e específicos, domina a  
carreira e consolida os saltos a diferentes alturas. Así 
mesmo utiliza a combinación de tódalas habilidades básicas 
en xogos predeportivos. 
 

- Coñece e usa recursos expresivos sinxelos (individual ou 
por parellas) e manifesta un coñecemento de actividades 
rítmicas e manifesta patróns expresivos con autoconfianza. 
 

- Coñece todalas cualidades físicas básicas, acostúmase a 
diferentes graos de intensidade no desenrolo das clases e 
traballa globalmente as CFB buscando un aumento 
cualitativo e cuantitativo xeral. 

 
- Plantexa nocións espacio-temporais axeitadas, tanto no 

desenrolo de actividades coma na interpretación de planos 
xeométricos. 

 
- Recoñece os xogos predeportivos básicos, así como matices 

técnico-tácticos, para conquerir un axeitado dominio da 
coordinación dinámica xeral no desenrolo do predeporte. 
 



CONTIDOS 
 
 
1º Trimestre 
 
U.D. “Esquema corporal” O corpo en movemento. Aplicación 
das diferentes habilidades e capacidades adquiridas en situacións 
lúdicas. Lateralidade, estructuración espacio-temporal,  
coordinación… ( 12 sesións) 
U.D. “Fundimos as habilidades” Iniciación das habilidades 
específicas ( Combinación das básicas), perfeccionamento das 
básicas e repaso das habilidades habituais. ( 6 sesións) 
U.D. “Predeporte de raqueta” Orientación e desenvolvemento 
do Badminton.  Fundamentación teórica. (5 sesións) 
 
 
2º Trimestre 
 
U.D. “Condición física” Traballo , mellora e perfeccionamento 
das capacidades físicas básicas. ( 16 sesións)  
U.D.  “O voleibol”  Achegamento as bases deportivas do volei. 
Fundamentación teórica. ( 6 sesións) 
U.D. “Dramatización, mimo e danza” Busqueda da libre 
expresión e transmisión de ideas co corpo. ( 4 sesións) 
 
3º Trimestre 
 
U.D. “Habilidades motrices” Continuación do traballo iniciado 
no primeiro trimestre. ( 6 sesións) 
U.D. “Predeporte xenérico e específico” Aproximación a 
diferentes deportes individuais( tenis ) e colectivos( Balonmán, 
baloncesto, hockey…). ( 12 sesións) 
U.D. “Repaso xeral” ( 4 sesións) Aplicación e repaso de 
fundamentos motrices adquiridos durante o curso. 
 
 
 
                                         



                                    AVALIACIÓN 
 
A avaliación neste último ciclo de primaria corresponderá a catro 
aspectos:  
 
- Probas prácticas e variables de aprendizaxe( Dentro de cada UD 
haberá mínimo unha proba para comprobar que o rendemento do 
alumnado sexa acorde cos obxectivos iniciais programados) 
 
- Exames teóricos( Xa que en cada trimestre haberá 
documentación teórica sobor do que traballemos). 
 
1ª Avaliación  “Cualidades físicas básicas” 
2ª Avaliación  “O voleibol” 
3ª Avaliación  “Mundiais de fútbol ” 
 
- Conducta (Hixiene corporal, respeto de normas e 
comportamento). 
 
- Observación directa. 
 
 
                                  METODOLOXÍA  
 
A metodoloxía a aplicar vai ser promovida en todo momento por 
unha dinámica de clase moi participativa. Así recurriremos ao 
mando directo na maioría das sesións buscando unha adquisición 
metódica dos obxectivos; pero sen olvidarnos de que a resolución 
de problemas e a busqueda por descubremento son dous recursos 
a ter presentes, sobre todo no 3º e 4º nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
O pavillón vai ser o punto de referencia en canto ós recursos 
espaciais. Tamén a aula de psicomotricidade e o patio exterior 
serán utilizados, tentando non solapar outras actividades que se 
poidan desenrolar ao mesmo tempo. Outros recursos didácticos 
van ser as probas teóricas que se lle van presentar ós alumnos de 
terceiro ciclo de Primaria. 
En canto ós recursos materiais no pavillón temos material para 
preparar as sesións de traballo ( non está descartado a compra de 
mais debido ó estado de conservación do mesmo).  
 
 
TEMAS TRANVERSAIS 
 
 
A Educación Física ten multitude de ligazóns cos temas 
transversais: 
 
Educación para  a saúde: Este é o tema máis claro co que 
podemos relacionar a nosa área. Aseo diario e hixiene  postural 
son boa proba do que imos traballar. 
Educación para a paz: A resolución de conflictos de maneira 
dialogada e o respeto das normas de xogo constitúen dous 
ejemplos deste apartado. 
Educación para o consumo: Dende a educación física 
promovemos a reciclaxe dun montón de obxectos para facer 
xogos alternativos   
Educación para a igualdade: Nenos e nenas son tratados con 
globalidade e integridade en tódalas tarefas do día a día de clase. 
 
  
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
                  
Este ano imos realizar as ligas deportivas do CPI da Cañiza. 
Encadradas no segundo e terceiro trimestre desenrolarase a  
VI Liga de Badminton e a X Liga de Fútbol-sala. Convén 
salientar o éxito de participación e entusiasmo co que se soen 
inscribir os alumnos/as e a importancia que ten no tempo de lecer 
facer deporte de forma organizada. 
 
Ao ter este curso, por primeira vez, xornada continua e implicar 
que teñen dous recreos; adaptaremos as ligas da mellor maneira 
ao novo horario. 
 
Nos primeiros días do curso valorarase a posibilidade de 
implementar as clases de natación, nas instalacións da piscina 
climatizada do Concello da Cañiza. A participación en devandita 
actividade está inminentemente relacionada coa dispoñibilidade 
horaria do mestre.  
De tódolos xeitos, só se desenvolvería si se logra adecuar o 
horario lectivo de Educación Física do terceiro, cuarto, quinto e 
sexto nivel de Primaria no horario xeral do centro. 
 
Participarase nas xornadas de deporte escolar promovidas pola 
secretaria xeral para o deporte, coa asociación deportiva 
ADECONPAR. Nestas actividades están incluídas o cross escolar 
e xornadas intercentros con distintas disciplinas deportivas a 
realizar. 
 
Esta actividade desenrolarase durante todo o curso e consistirá na 
visita dos nosos nenos/as a outros centros da comarca da 
Paradanta e o Condado para competir en diversas actividades 
deportivas dentro dun mesmo día. Así mesmo outros centros nos 
visitarán co mesmo obxectivo; a actividade está orientada para os 
nenos/as de 6º de primaria. 
 
 



Solicítase de igual maneira no programa XOGADE a realización 
de xornadas de mostra e exhibición de outros xogos predeportivos 
menos habituais( esgrima, xadrez, loita…) 
 
 
                                                          
 
     A Cañiza ,  4 de Setembro de 2017 
 
 
               ASDO.       José Manuel Rodríguez Gómez 
                                            
 
                                            O mestre de Educación Física 


