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INTRODUCCIÓN

A psicomotricidade ten en conta ao individuo na súa totalidade. Integra os aspectos cognitivos, emocionais, simbólicos 
e sensoriomotrices e desempeña un papel importantísimo no desenvolvemento da personalidade.

A psicomotricidade pretende desenvolver as posibilidades motrices, expresivas e creativas dos nenos e nenas. Por 
medio dela favorécese a comunicación,  o coñecemento e a creatividade. Ademais, potencia o diálogo do neno ou da nena 
consigo mesmo e axúdao a conseguir determinadas aprendizaxes escolares xa que favorece o desenvolvemento da percepción 
temporal  e  espacial,  o  desenvolvemento  da  simbolización  e  a  aprendizaxe  da  lectoescritura.  Existen  moitos  conceptos 
abstractos que os nenos e as nenas deben aprender: as nocións espaciais, temporais, cuantificadores, as formas, as figuras 
xeométricas..., a mellor maneira de aprendelos é a experiencia e a vivencia co propio corpo.

Por medio  da psicomotricidade  preténdese  que o  alumnado adquira  o  coñecemento  do propio  corpo,  o  dominio  do 
equilibrio, o control e a eficacia das coordinacións globais e segmentarias, o control da inhibición voluntaria e da respiración, 
a organización do esquema corporal, a orientación espacial e unha axeitada estructuración espacio-temporal.



O esquema corporal é a conciencia inmediata, o coñecemento e a representación do propio corpo. Está influenciado pola 
idea ou pola imaxe que os nenos e nenas teñen deles mesmos e pola idea que teñen sobre o que os demais pensan ou senten 
sobre eles.  É  fundamental  traballar  o  desenvolvemento  dunha imaxe positiva  e axustada deles  mesmos que contribúa a 
mellorar a súa imaxe corporal polas repercusións que isto ten sobre a autoestima.

Para adquirir unha axeitada estructuración do esquema corporal, cómpre que os nenos e nenas coñezan o seu corpo, que 
controlen a respiración, que recoñezan os eixes imaxinarios do seu corpo para pode acadar unha maior independencia no 
control motriz e que poidan iniciar e inhibir os seus movementos de forma voluntaria.

Para  que  o  movemento  dos  diferentes  elementos  e  segmentos  corporais  sexa  harmónico,  cómpre  que  exista 
coordinación  entre  eles.  Os  nenos  e  as  nenas,  progresivamente  irán  adquirindo  a  coordinación  dinámica  xeral  que  lles 
permitirá manexar os movementos grosos do seu corpo e controlar o espazo polo que se desprazan.

Gradualmente irán mellorando a coordinación visomotora. Esta coordinación permitiralles acadar unha maior precisión 
nas actividades motrices de carácter fino.

Outro aspecto que traballa a psicomotricidade é a orientación espacial. Os nenos e nenas deberán aprender e asimilar 
diferentes  nocións  espaciais  que  primeiro  deberán  experimentar  co  seu  propio  corpo  para,  posteriormente,  podelas 
representar mentalmente.

Paralelamente á adquisición das nocións espaciais vanse incorporando os referentes ao tempo. A aprendizaxe dos 
conceptos temporais abórdase por medio da interiorización dos ritmos e da secuenciación de elementos. Os nenos e as nenas, 
ó longo da educación infantil, deberán acadar unha axeitada estructuración espazo-temporal.

A lateralidade como o predominio dun hemisferio cerebral sobre o outro. A lateralidade de funcións non se manifesta 
ata os 3 anos; neste momento empeza a aparecer a preferencia por unha das mans, aínda que os nenos e as nenas continúan 
utilizando indistintamente as dúas. Non se consigue unha dominancia cerebral ata os 5 ou 6 anos.



Debido a que nos atopamos nun CRA hai que aclarar que as clases de E.F. téñense que impartir con tódolos alumnos a un 
tempo, podendo ter na mesma clase ata tres niveis educativos distintos.

A programación vaise dividir en nove unidades didácticas:

• UNIDADE 1: OLA DE NOVO

• UNIDADE 2: A ESCOLA E O CORPO

• UNIDADE 3: VIVO EN BERGONDO

• UNIDADE 4: É INVERNO E VAI FRÍO

• UNIDADE 5: GUSTARÍAME SER...

• UNIDADE 6: TERRA MAR E AIRE

• UNIDADE 7: OS ANIMAIS E PLANTAS

• UNIDADE 8: A PRIMAVERA

• UNIDADE 9: OS NOSOS XOGOS

Aínda que nos existe unha unidade didáctica específica sobre a hixiene corporal e os hábitos saudables, en todas as clases 
de psicomotricidade intentarase crear unha serie de costumes e hábitos de hixiene relacionados co Covid-19 como:

• Utilizar o calzado e a roupa apropiados para facer EF

• Recoller todo o material utilizado na clase de EF para a posterior desinfección

• Despois de toda actividade física hai que lavar as mans e a cara

• Usar xel hixienizante antes e despois de cada sesión e nos casos precisos indicados no protocolo Covid-19 para este 
curso.

Cada unha destas unidades dividirase nos seguintes puntos:

• Obxectivos

• Contidos



• Temporalización

• Recursos materiais

• Criterios de avaliación por idades

As aulas que comprenden o CRA DE BERGONDO son sete:

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS TOTAL

CARRIO 8 4 4 16

GUÍSAMO 
I

10 10

GUÍSAMO 
II

17  17

GUÍSAMO 
III

13  13

LUBRE 2 6 3  11

SILVOSO 2 6 10 18

VIXOI 2 5  7

TOTAL 24 33 35 92



Deste xeito hai que programar buscando un equilibrio entre as capacidades que poden desenvolver os nenos/as nos 
distintos niveis. Neste curso integraranse,na medida posible, as actividades de cada unidade didáctica co proxecto xeral 
escollido polo noso C.R.A. : “Auga,agua,water”, axustando esta programación os obxectivos, contidos e criterios de avaliación 
establecidos na programación xeral do Ciclo.

METODOLOXÍA

Á hora de plantexar a metodoloxía a empregar debemos ter en conta os principios metodolóxicos básicos e as condicións 
derivadas da aplicación das medidas do Protocolo de Adaptación ao Covid-19, que a continuación se citan:

• Necesidade de partir do nivel de desenvolvemento do alumno para acadar chegar á zona de desenvolvemento próximo.

• Necesidade de asegurar a construcción de aprendizaxes significativas. Esto supón unha participación activa por parte 
do/a alumno/a no seu proceso de aprendizaxe.Debe relacionar o que xa sabe co que está aprendendo.

• Debe primar o enfoque globalizador e o traballo interdisciplinar.

• Utilización de estilos de ensinanza que favorezan a exploración e o descubrimento por parte do alumno/a..Se ben, 
neste curso,  para cumprir coas medidas preventivas do Covid-19 combinaranse con estilos de ensino máis directivos.

• Na estructura de cada sesión primarán as medidas de protección e hixiene persoal marcadas como pautas de actuación 
no Protocolo de Adaptación ao Covid e no Plan de Adaptación ao contexto Covid do C.R.A. de Bergondo,que implican 
unha serie de limitacións espaciais , condicionan os agrupamentos e a tipoloxía de actividades a desenvolver ao longo do 
curso(  actividades  menos  cooperativas,  circunscritas  nun  espazo  moi  pequeno  e  sen  uso  de  material 
compartido).Potenciaremos o uso dos recursos Tics e combinaranse diferentes actividades  para poder adaptarse o 
mellor posible a estas circunstancias  de agrupamentos, espazos e uso de materiais.

• No caso de ter que realizar  unha  aprendizaxe semipresencial ou non presencial utilizaranse os recursos Tics e 
usarase o blog de Educación Física ligado á paxina web do Centro ,establecendo unha relación  estreita coas familias e 
coas titoras de cada aula para continuar cun ritmo de aprendizaxe axeitado nesta situación.



Ao falar de metodoloxía debemos ter en conta:

• Estilo de ensino

• Estilo de aprendizaxe.

• Organización de grupos, material e dinámica das sesións.

Estilos de ensino

Usaremos unha combinación de estilos pouco directivos e directivos, de forma que se favoreza a participación activa por 
parte do alumno. Dentro destes estilos usaremos os que se encadran dentro da pedagoxía do descubrimento: descubrimento 
guiado, resolución de problemas,... e naquelas actividades nas que se incida no cumprimento  dos límites marcados para 
respectar a distancia de seguridade entre grupos usaremos estilos máis directivos.

Nas actividades menos dirixidas, nas que o obxectivo sexa traballar a imaxinación do nena/a, o xogo simbólico é a capacidade 
de crear vivencias en ambientes diferentes, o papel do mestre/a debe ser de orientación para situalos nese ambiente, 
axudando ós que, con menos iniciativa, non saben crear o seu propio xogo.

Os estilos directivos usaranse tratando de acadar unha memorización motriz cara a conseguir novos progresos, e para evitar 
un mal uso de materiais novedosos  que puidesen ocasionar un certo risco o seu uso indebido ou para incidir no cumprimento 
das normas preventivas derivadas da situación Covid.

Nas actividades nas que se realicen exercicios dirixidos o mestre debería exercitalos a priori, a memoria visual acostuma ser 
moi eficaz.

Estilos de aprendizaxe

Debemos ter en conta cómo aprende o neno/a para poder tratar os diferentes contidos de forma que sexan asequibles para o 
alumno/a. Tomarase como referencia o modelo de Marteniuk no que no proceso de aprendizaxe inflúen 3 mecanismos 
interdependentes:



• mecanismo de percepción.

• mecanismo de decisión.

• mecanismo de execución.

Organización de grupos, material e dinámica das sesións

No que se refire ás agrupacións dos alumnos/as teremos en conta os seguintes consellos e as obrigas sinaladas no Protocolo 
de Adaptación á situación Covid, mantendo os agrupamentos e distancias sinaladas no mesmo:

• Cando se traballe un circuíto este deberá ser o suficientemente longo para ter en todo momento activos a todos os 
participantes e manterase a distancia de seguridade entre grupos de convivencia nas aulas que teñan a obriga de dito 
agrupamento.

• De organizárense actividades independentes en grupos pequenos convén ter en conta que o mestre/a só poderá 
“axudar” nunha delas e que, polo tanto, a dificultade ou o risco das outras actividades debe ser inferior á atendida polo 
adulto.Ditos grupos sempre serán os establecidos como de convivencia estable na aula.

• De se traballar en filas, estas deberán ser moi dinámicas para evitar que os nenos teñan que permanecer quedos moito 
tempo mentres esperan a súa vez. Iso conséguese aumentando o número de filas. Ó dispoñer os grupos deste modo, 
debemos ter en conta que tende a aparecer a competición. Por iso debese deixar claro que é máis importante realizar a 
actividade correctamente que facela rápida e sempre se terá en conta a distancia de seguridade.

• Cando se traballe por parellas( dentro do grupo estable de convivencia), sería conveniente que fosen voluntarias e 
escollidas polos alumnos, pero nas actividades nas que teñan importancia a altura, o peso ou a forza, deberemos 
controlar os emparellamentos. Noutras circunstancias o mestre/a tamén deberá intervir: na integración dalgún membro 
do grupo, na conveniencia de ensinanza-aprendizaxe...

• A hora de formar equipos é importante que o adulto sexa quen os organice simulando que se fai de xeito arbitrario.

• Nos xogos de persecución é importante que o rol do perseguidor o desempeñen varios participantes á vez, xa que o 
obxectivo do xogo lograrase con mais facilidade e manterase o traballo aeróbico.



Con referencia ó material estableceremos  criterios  como:

• Usar materiais de uso individual coa  posterior desinfección.

• Usar materiais pouco agresivos e polivalentes.

• Usar materiais sinxelos e económicos (reciclados).

• Axeitados ós alumnos.

• Axeitados á organización do grupo e da tarefa.

En Educación infantil é aconsellable que as sesiónsde psicomotricidade non teñan unha duración excesiva, senón que oscile 
entre os 45 e os 60 minutos.

As sesións de psicomotricidade non deben ter unha estructura excesivamente ríxida nin calculada pero si deben constar de 
tres momentos ben diferenciados:

• Presentación: o obxectivo deste primeiro momento é motivar ao alumno/a para a actividade que se vai realizar

• Desenvolvemento: o obxectivo principal deste momento é que os alumnos/as se divirtan, que aprendan a xogar 
respectando as normas e que utilicen o seu corpo como medio de comunicación e goce. No campo afectivo, deben 
sentirse relaxados e cómodos, conseguindo unha relación natural e espontánea consigo mesmos, cos seus compañeiros e 
co mestre/a.

• Volta á calma: o seu obxectivo é conseguir que o estado excitación, tanto físico como mental, que se produce durante a 
actividade diminúa ata conseguir a relaxación axeitada para obter un bo rendemento nas tarefas posteriores.

 



CONCRECIÓN DA PROGRAMACIÓN XERAL DE CICLO POR IDADES

3 ANOS

AREA OBXECTIVOS BLOQUE DE CONTIDOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

COÑECEMENTO 
DE SI MESMO E 
AUTONOMÍA 
PERSOAL

• Adquirir unha 
imaxe positiva 
de si mesmo 
identificando as 
súas 
características.

• Identificar os 
propios 
sentimentos e 
emocións.

• Utilizar as 
posibilidades 
motrices, 
sensitivas e 
expresivas do 
propio corpo.

• Adquirir a 
coordinación e 
control dinámico 
do propio corpo.

• Aplicar a 
coordinación 

• O corpo e a 
propia imaxe

• Identificación de capacidades e calidades 
do propio corpo, de xeito global e 
segmentario.

• Recoñecemento de algunhas deferencias 
segmentarias cos outros.

• Expresión de sentimentos e emocións 
propias.

• Interés e valoración dos háb¡tos de hixiene.

• Mostra unha imaxe 
positiva de si mesmo.

• Adquire hábitos de 
autocontrol.

• Identifica as partes 
do corpo.

• Xogo e 
movemento

• Exploración das posibilidades e limitacións 
do propio corpo en situacións cotiás e 
lúdicas.

• Iniciación ao control e adaptación do tono, a 
respiración, equilibrio e a postura a 
situacións habituais.

• Coordinación e control básicos dos patróns 
motrices básicos.

• Comprensión de nocións básicas temporais 
utilizadas para a localización dos obxectos

• Oriéntase no 
espacio: dentro,fóra, 
xunto, separado, 
arriba, abaixo, cerca 
e lonxe.

• Mostra boa 
motricidade de 
acordo ao seu 
desenvolvemento 
evolutivo.



visomanual en 
diversas 
tarefas.

• Desenvolver 
hábitos e 
actitudes de 
axuda e 
colaboración.

• Progresar na 
adquisición de 
hábitos 
relacionados coa 
hixiene e a 
saúde

• A actividade 
cotiá

• Confianza en si mesmo e disposición activa 
a colaborar en taréas.

• Respecta as normas 
de convivencia.

• O coidado 
persoal e a 
saúde

• Recoñecemento de accións, obxectos e 
lugares relacionados co coidado do corpo.

• Interés por seguir as normas de hixiene

• Coida a súa imaxe

COÑECEMENTO 
DO CONTORNO

• Participar nos 
diversos grupos 
cos que se 
relaciona.

• Coñecer as 
normas e modos 
de 
comportamento 
social.

• Orientarse a 
actuar con 
autonomía.

• Mostrar interés 
e curiosidade 
hacia os 
obxectos.

• Respectar e 
coidar o 
entorno.

• Medio físico: 
elementos, 
relacións e 
medida

• Agrupamento de obxectos en función das 
súas semellanzas e diferencia.

• Resolución de problemas que impliquen a 
aplicación de sinxelas operacións.

• Exploración dos obxectos a través dos 
sentidos.

• Interés por utilizar adecuadamente os 
obxectos. Compartir os xoguetes

• Recoñece o 
rectángulo, cubo, 
cono,esfera e as 
propiidades dos 
obxectos.

• Utiliza de forma 
axeitada o material de 
EF.

• Achegamento á 
natureza

• Observacións das características de algúns 
animais

• Nomea as 
características de 
plantas e animais.

• Cultura e vida en 
sociidade

• Normas elementais de convivencia.

• Evocación dalgúns acontecementos do seu 
entorno.

• Interés por participar con actitude de 
afecto e goce. Respecto aos demais e ás 
normas

• Sabe onde esta a 
aula de 
psicomotricidade.

• Coñece distintas 
profesións

LINGUAXES: 
COMUNICACIÓN 
E 
REPRESENTACIÓN

• Expresarse 
correctamente 
utilizando as 
normas que 
rexen os 

• Linguaxe verbal • Comprender as comunicacións dos adultos.

• Imitación de sons.

• Respiración abdominal e relaxación.

• Utiliza imaxes e símbolos para transmitir 

• É coherente ao 
comunicarse

• Valora a utilización de 
imaxes e símbolos 



intercambios 
lingüísticos.

• Goce na 
comunicación.

• Utilizar as 
diversas formas 
de 
representación 
e expresión para 
evocar 
sentimentos, 
accións e 
desexos de tipo 
real e 
imaxinario.

• Utilizar técnicas 
e recursos 
básicos das 
distintas formas 
de 
representación 
e expresión para 
aumentar as 
súas 
posibilidades 
comunicativas.

• Interesarse e 
apreciar as 
produccións 
propias e as dos 
demais.

• Empregar as 
TICs para 
aumentar as 
súas 
posibilidades de 
comunicación

mensaxes simples

• Gusto por escoitar e participar en xogos 
motores

como medio de 
comunicación e goce

• Linguaxe 
artística

• Valoración axustada da imaxe

• Práctica de relaxación, respiración, 
articulación e entoación

• Interés por mellorar a calidade do propio 
movemento

• Gusto por danzas sinxelas

• Interés por participar en actividades 
expresivas lúdicas

• Gusto por explorar as posibilidades 
expresivas do propio corpo

• Observación e análise de accións xestos, 
posturas e movementos corporais

• Elaboración de mensaxes mediante a 
simbolización a simbolización do movemento

• Goza disfrazándose

• Baila libremente

• Baila ao ritmo da 
música

• Participa nas 
dramatizacións

• Exprésase sen timidez

• Linguaxe 
audiovisual

• Valoración das posibilidades expresivas a 
través das TICs

• Comunícase 
empregando os 
materiais propios das 
TICs.



4 ANOS

AREA OBXECTIVOS BLOQUE DE CONTIDOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

COÑECEMENTO 
DE SI MESMO E 
AUTONOMÍA 
PERSOAL

• Adquirir unha 
imaxe axustada e 
positiva de si 
mesmo, 
identificando as 
súas 
características e 
calidades.

• Tomar iniciativas.

• Descubrir e utilizar 
as posibilidades 

• O corpo e a 
propia imaxe

• Exploración e identificación das 
características e calidades máis 
significativas do seu propio corpo.

• Aceptación das diferencias de 
identidade e características dos 
demais.

• Exploración do entorno a través dos 
sentidos.

• Identifica as partes do 
corpo.

• Adquire hábitos de 
autocontrol e convivencia.

• Identifica os sentidos e as 
súas funcións.



motrices, sensitivas 
e expresivas do 
propio corpo no 
xogo.

• Aplicar a 
coordinación 
visiomanual 
necesaria para 
manexar e explorar 
obxectos.

• Planificar e 
secuenciar a propia 
acción para resolver 
tareas sinxelas.

• Progresar na 
adquisición de 
hábitos 
relacionados coa 
saúde e a hixiene.

• Xogo e 
movemento

• Axuste do propio movemento ao 
espacio e ao movemento dos 
outros.

• Coordinación e control gradual das 
actividades.

• Mantemento do equilibrio en 
diversas situacións da actividade 
corporal.

• Estimación da duración dalgunhas 
rutinas en relación coas unidades de 
tempo.

• Valoración positiva de manter 
posturas adecuadas para evitar 
futuras malformacións.

• Respecto das normas dos xogos 
colectivos.

• Valoración do sentido da amizade.

• Oriéntase no espacio.

• Afianza a súa lateralidade

• Móvese con axilidade.

• Respecta as normas dos 
xogos.

• A actividade 
cotiá

• Adaptación da propia conducta á 
dos demais.

• Aplicación das normas de relación e 
de convivencia.

• Cumprimento das normas.

• Respecta as normas de 
convivencia.

• Mostra hábitos de hixiene.

• Atende e razoa dentro das 
súas posibilidades

• O coidado 
persoal e a 
saúde

• Recoñecemento do perigo do uso 
inadecuado dalgúns obxectos, 
materiais.

• Evocación de normas de hixiene.

• Coidado do seu entorno

• Coida a súa imaxe.

• Respecta o entorno

COÑECEMENTO 
DO CONTORNO

• Utiliza a serie 
numérica para 
contar elementos,

• Desenvolve a súa 
creatividade cos 
obxectos.

• Orientarse e actuar 
con autonomía.

• Medio físico: 
elementos, 
relacións e 
medida

• Elaboración de obxectos sinxelos

• Comparación de distintos obxectos 
en función das súas calidades de 
forma, color, tamaño e agrupalos en 
segundo as súas semellanzas e 
diferencias.

• Goce coa resolución das actividades 
propostas.

• Recoñecer o círculo, 
cadrado e triángulo.

• Clasificar materiais.

• Utilizar correctamente a 
aula de motricidade.



• Observar e 
explorar o seu 
entorno físico, 
social, mostrando 
interés e 
curiosidade.

• Orientarse no 
espacio e no tempo.

• Valorar a 
importancia do 
medio natural e a 
súa calidade para a 
vida e respectalo.

• Achegamento á 
natureza

• Gusto polas actividades que se 
desenvolvan ao aire libre.

• Participa positivamente en 
actividades ao aire libre.

• Cultura e vida en 
sociidade

• Orientación nos espacios e uso 
correcto das dependencias

• Participar nos grupos dos que forma 
parte.

• Recoñecemento e participación en 
actividades tradicionais.

• Respecto á diversidade.

• Sabe as funcións que 
desempeñan as persoas 
adultas do centro.

• Vivencia feitos relevantes

LINGUAXES: 
COMUNICACIIÓN 
E 
REPRESENTACIÓN

• Expresar 
sentimentos, 
desexos e ideas 
mediante a 
linguaxe oral e 
xestual.

• Comprender as 
intencións 
comunicativas dos 
adultos.

• Utilizar diversas 
formas de 
representacións e 
expresión para 
evocar sentimentos, 
accións e desexos.

• Interesarse e 
apreciar as 
produccións 
propias.

• Comunicar e 
representar accións 
co propio corpo.

• Empregar as TICs 
para aumentar as 
súas posibilidades 
de comunicación

• Linguaxe verbal • Utilización de normas que rexen o 
intercambio lingüístico.

• Comprensión de contos, poesías e 
narracións.

• Gusto e pracer por oír e mirar un 
conto que se desenvolve na clase.

• Conta detalles da sesión 
e dos contos motores.

• Linguaxe 
artística

• Interpretación de danzas sinxelas.

• Descubrimento e experimentación 
dos recursos expresivos básicos do 
propio corpo.

• Exploración sensorial de persoas, 
obxecto e materiais como medio de 
relación, expresión e comunicación.

• Interés por participar en actividades 
expresivas de caracter lúdico.

• Interés por participar nas 
representacións dinámicas.

• Baila ao ritmo da música.

• Exprésase sen timidez.

• Participa nas 
dramatizacións.

• Linguaxe 
audiovisual

• Valoración das posibilidades 
expresivas a través das TICs

• Comunícase empregando 
os materiais propios das 
TICs.



5 ANOS

AREA OBXECTIVOS BLOQUE DE 
CONTIDOS

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

COÑECEMENTO 
DE SI MESMO E 
AUTONOMÍA 
PERSOAL

• Adquirir unha 
imaxe axustada e 
positiva de si 
mesmo de forma 
progresiva.

• Ter unha 
actitude de 
respecto hacia 
outras persoas.

• Valorar as súas 
posibilidades e 
as súas 
limitacións.

• Descubrir e 
utilizar as 
posibilidades 
motrices, 
sensitivas e 
expresivas do 
propio corpo no 
xogo.

• O corpo e a 
propia imaxe

• Identificación das 
características e calidades 
do propio corpo.

• Aceptación progresiva 
das súas propias 
posibilidades e 
limitacións.

• Confianza nas propias 
posibilidades.

• Mostra unha imaxe 
positiva de si mesmo.

• Adquire hábitos de 
autocontrol e 
convivencia.

• Identifica partes 
do lado dereito e 
do esquerdo.

• Xogo e 
movemento

• Exploración das posibilidades 
e limitacións motrices.

• Coordinación e control 
nas distintas actividades.

• Afianzamento progresivo 
da lateralidade.

• Gusto polo exercicio 
físico.

• Iniciativa por aprender 
habilidades novas.

• Oriéntase no espacio.

• Aceptación das 
normas do xogo.

• Realiza saltos, 
carreira, marcha, 
desprazamentos 
laterais...



• Adquirir a 
coordinación e 
o control 
dinámico do 
propio corpo 
para a 
execución de 
tareas e 
actividades de 
xogo.

• Progresar na 
adquisición de 
hábitos 
relacionados 
coa hixiene e a 
saúde.

• Aceptación das regras 
que rexen os xogos.

• A actividade 
cotiá

• Colaboración e axuda cos 
iguais. Normas básicas de 
convivencia.

• Hábitos de atención, 
iniciativa,...

• Iniciativa e autonomía na 
realización das tareas.

• Gusto polo traballo ven 
feito.

• Mostra hábitos de 
axuda e de 
colaboración.

• Respecta as normas 
de convivencia

• O coidado 
persoal e a 
saúde

• Adquisición de hábitos 
relacionados co coidado do 
corpo.

• Gusto por un aspecto 
persoal coidado e polos 
entornas limpos e 
ordenados

• Realiza hábitos de 
hixiene e descanso.



COÑECEMENTO 
DO CONTORNO

• Utilizar as 
posibilidades da 
representación 
matemática para 
describir algúns 
obxectos e 
situacións do 
entorno.

• Mostrar 
interés e 
curiosidade 
hacia os 
obxectos.

• Valorar, 
respectar e 
coidar o medio 
natural.

• Coñecer as 
normas e 
modos de 
comportamento
s sociais

• Orientarse no 
espacio e no 
tempo

• Medio físico: 
elementos, 
relacións e 
medida

• Utilización das nocións 
espaciais: arriba/abaixo, 
diante/detrás, 
xuntos/separados...

• Comparación entre 
obxectos (máis 
largo/corto que...,máis 
lonxe que...,máis 
grande/pequeno que...)

• Elaboración de xoguetes 
propios.

• Actitude positiva por 
compartir os obxectos e 
xoguetes.

• Recoñece o circulo, o 
cadrado e o triángulo.

• Identifica 
propiidades dos 
obxectos.

• Elabora xoguetes.

• Achegamento á 
natureza

• Pracer e gusto polas 
actividades ao aire libre e 
na natureza

• Participa 
positivamente en 
actividades ao aire 
libre.

• Cultura e vida 
en sociidade

• Participación nos grupos dos 
que forma parte.

• Orientación nos espacios.

• Participación en festas 
tradicionais e 
coñecemento de xogos 
tradicionais.

• Vivencia feitos 
relevantes

• Coñecemento dos 
membros da súa 
familia, dose grupo 
clase e os seus 
amigos.

LINGUAXES: 
COMUNICACIÓN 
E 
REPRESENTACIÓN

• Comprender as 
intencións 
comunicativas 
dos adultos e 
expresarse 
mediante a 

• Linguaxe verbal • Utilización de normas que 
rexen o intercambio 
lingüístico.

• Interés por participar en 
comunicacións de diverso 
tipo.

• Mira e escoita ao 
outro cando fala.

• Comprende ordes.



linguaxe oral e 
xestual.

• Utilizar as 
diversas 
formas de 
representación
, dramatización 
e expresión 
para evocar 
sentimentos 
accións e 
desexos.

• Utilizar 
técnicas e 
recurso deas 
distintas 
formas de 
representación 
e expresión 
para aumentar 
as súas 
posibilidades 
comunicativas.

• Empregar as 
TICs para 
aumentar as 
súas 
posibilidades 
de 
comunicación

• Utilización de imaxes 
para transmitir 
mensaxes.

• Linguaxe 
artística

• Practica a relaxación e a 
respiración.

• Exploración das 
propiidades sonoras do 
corpo.

• Interpreta danzas 
sinxelas.

• Comprensión e expresión 
de algúns sentimentos e 
emocións.

• Descubrimento dos 
recursos expresivos do 
propio corpo.

• Interés por participar en 
actividades expresivas.

• Respecto aos desexos, 
emocións e sentimentos 
dos outros.

• Participa nas 
dramatizacións.

• Expresa os seus 
sentimentos.

• Baila ao ritmo da 
música.

• Leva o ritmo con 
palmadas, os pés, 
pitos, 
instrumentos...

• Expresase sen 
timidez.

• Linguaxe 
audiovisual

• Valoración das posibilidades 
expresivas a través das 
TICs

• Comunícase 
empregando os 
materiais propios das 
TICs.



UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADE 1: OLA DE NOVO

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Coñecer o seu 
corpo globalmente 
identificando 
algúns dos seus 
elementos e 
algunhas 
características 
diferenciais.

• Explorar as 
posibilidades 
motrices e 
posturais do seu 
corpo e empezar a 
utilizalas 
coordinadamente 
adecuándoas, 
progresivamente, 
ás diversas 

• Ser 
progresivamente 
autónomos en 
hábitos 
relacionados coa 
hixiene, coa 
alimentación, coa 
orde e co 
descanso.

• Explorar o seu 
corpo coñecendo 
as súas 
posibilidades de 
movemento e 
identificando 
algúns 
segmentos e 
elementos

• Coñecer as posibilidades 
motrices e posturais do 
propio corpo adecuándoas 
ás distintas situacións de 
actividade.

• Identificar, expresar e 
controlar sentimentos e 
emocións.

• Afianzar o coñecemento 
do esquema corporal

• Coñecer a situación 
espacial de si mesmo/a e 
dos obxectos segundo as 
nocións entre, no medio e 
no centro.



situacións.

• Desenvolver de 
forma gradual 
hábitos de 
coidado e hixiene.

• Coñecer algunhas 
nocións espaciais: 
dentro-fóra

• Adaptar 
progresivamente 
o movemento e a 
postura ás 
características 
das accións e 
situacións.

• Formar unha 
imaxe axustada 
de si mesmo/a.

• Coñecer a 
situación 
espacial de si 
mesmo/a e dos 
obxectos 
segundo as 
nocións dentro-
fóra, arriba-
abaixo e encima-
debaixo.

Contidos • Elementos do 
corpo: a cabeza e 
as mans.

• Descubrimento 
das 
características do 
seu corpo 
globalmente.

• Aceptación da 
identidade e 
características 

• Segmentos e 
elementos do 
corpo.

• Movementos: 
partes do corpo 
que se moven e 
partes que non 
se moven.

• Coordinación 
viso-manual.

• Partes do corpo 
únicas e dobres.

• Posturas do corpo: de 
fronte, de costas, de 
lado.

• Coordinación viso-
manual.

• Control do movemento 
en actividades 
motrices e 



dos demais, 
evitando actitudes 
discriminatorias.

• Movementos e 
posturas do corpo.

• Adquisición 
progresiva do 
equilibrio estático 
e dinámico.

• Exploración das 
posibilidades 
motrices do 
propio corpo.

• Coidados do 
corpo: hixiene das 
mans.

• Situación espacial: 
dentro-fóra.

• Reprodución de 
posturas co 
corpo.

• Control do 
movemento en 
actividades 
motrices e 
manipulativas.

• Adaptación do 
propio ritmo ás 
necesidades de 
acción, de xogo, 
de movementos 
doutros nenos, 
nenas e adultos.

• Utilización de 
obxectos 
relacionados co 
aseo persoal.

• Orientación 
espacial: dentro-
fóra, arriba-
abaixo e encima-
debaixo

manipulativas.

• Reprodución de 
posturas co corpo

• Hábitos relacionados 
coa hixiene

• Nocións básicas de 
orientación espacial: 
entre, no medio, no 
centro

Avaliación • Identifica algúns 
elementos do 
corpo.

• Lava só as mans.

• Relacionase cos 
compañeiros e 

• Identifica, 
nomea e coñece 
algúns elementos 
corporais 
móbiles e 
inmóbiles.

• Coñece elementos do 
corpo únicos e dobres

• Posúe unha 
coordinación óculo 
manual adecuada á 
súa idade



compañeiras

• Comeza a 
orientarse no 
espazo segundo as 
nocións dentro-
fóra.

• Participa en 
actividades de 
psicomotricidade 
realizadas na 
clase

• Controla o 
movemento nas 
actividades 
motrices e 
manipulativas.

• Utiliza con 
autonomía 
progresiva os 
obxectos 
relacionados coa 
hixiene.

• Participa en 
actividades de 
psicomotricidade 
realizadas na 
clase

• Oriéntase: 
dentro-fóra, 
arriba-abaixo e 
encima debaixo.

• Sitúa e recoñece 
obxectos atendendo 
a: entre, no medio e 
no centro.

• Participa nas 
actividades de 
psicomotricidade

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, 
panos, cassette, triángulo e pitos.

Tempora-
lización

• 1º trimestre

• 5 sesións



Diversidade • Utilización do espello do recuncho do xogo simbólico para sinalar en si 
mesmo/a as partes do corpo que o docente nomee.

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas 
á aula: logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, 
pedagogo, psicólogo…

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos 
contidos desta unidade.

UNIDADE 2: A ESCOLA E O CORPO

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Coñecer as 
posibilidades 
motrices e 
as 
diferentes 
posturas do 
seu corpo e 
a súa 
relación 
coas 
diversas 

Desenvolver 
progresivamente hábitos 
de hixiene e coidado, tanto 
persoal coma do ámbito 
familiar.
Utilizar coordinadamente 

as súas posibilidades 
motrices e posturais 
adecuándoas ás diversas 
situacións lúdicas e 
cotiás que se presentan.

•

Adquirir progresivamente unha imaxe 
axustada de si mesmo/a a través da 
exploración do seu propio corpo 
identificando calidades nel.
Utilizar coordinadamente as posibilidades 

motrices e posturais do seu corpo, 
adaptándoas ás diversas situacións.

Orientarse no espazo atendendo ás nocións 
diante-detrás e dentro-fóra



situacións 
das 
actividades 
cotiás.

Contidos Elementos do corpo: os 
pés.

Posturas e 
movementos do 
corpo.

– Progresiva 
adecuación do ton 
muscular e da 
postura nas 
distintas 
actividades 
motrices.

– Gusto pola 
actividade deportiva

• Nocións 
básicas de 
orientación 
espacial: 
dentro-fóra.

Características 
diferenciais do corpo.

– Partes e elementos do 
corpo.

Realización autónoma de 
accións relacionadas co 
aseo persoal

•

Hábitos relacionados coa hixiene

Desenvolvemento da coordinación óculo-

Movementos e posturas.

• Nocións espaciais básicas: diante-
detrás, dentro-fóra

•

Avaliación • Adecúa o 
ton muscular 
e a postura 
nas distintas 
actividades.

• É 
progresivament
e autónomo nas 
rutinas 
relacionadas 
coa hixiene 
persoal

• É autónomo nas rutinas 
relacionadas coa hixiene 
persoal

• Domina algunhas nocións 
espaciais básicas: diante-
detrás, dentro-fóra



Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, 
panos, cassette, triángulo e pitos.

Tempora-
lización

• 1º trimestre

• 6 sesións

Diversidade • Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas 
á aula: logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, 
pedagogo, psicólogo…

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos 
contidos desta unidade.

UNIDADE 3: VIVO EN BERGONDO

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Coñecer as 
posibilidades 
motrices e as 
diferentes 

• Desenvolver 
progresivamente 
hábitos de 
hixiene e coidado, 

• Desenvolver 
progresivamente 
hábitos de hixiene

• Adquirir progresivamente 



posturas do seu 
corpo e a súa 
relación coas 
diversas 
situacións das 
actividades 
cotiás.

• Adquirir unha 
autonomía 
progresiva no 
desenvolvemento 
dos hábitos 
relacionados co 
coidado da saúde.

tanto persoal 
coma do ámbito 
familiar.

• Utilizar 
coordinadamente 
as súas 
posibilidades 
motrices e 
posturais 
adecuándoas ás 
diversas 
situacións lúdicas 
e cotiás que se 
presentan.

• Coñecer algunhas 
características 
corporais 
diferenciais 
relacionadas co 
paso do tempo.

unha imaxe axustada de si 
mesmo/a a través da 
exploración do seu propio 
corpo identificando 
calidades nel.

• Identificar, expresar 
e controlar algúns 
sentimentos e 
emocións.

• Utilizar coordinadamente 
as posibilidades motrices e 
posturais do seu corpo, 
adaptándoas ás diversas 
situacións.

• Orientarse no espazo 
atendendo ás nocións diante-
detrás e dentro-fóra.

Contidos • Identificación 
das posibilidades 
e dos límites do 
propio corpo.

• As distintas 
actividades 
cotiás de xogo e 
de rutinas.

• Posturas e 
movementos do 
corpo e a súa 

• Posturas e 
movementos do 
corpo e a súa 
relación cos 
segmentos 
corporais

• Identificación 
das posibilidades 
e das limitacións 
do propio corpo

• Repropducción 

• Experimentación da 
noción esquerda en 
relación co propio 
corpo.

• Lado esquerdo do 
corpo.

• Movemento e 
relaxación.

• Control da respiración 
nas actividades de 



relación cos 
segmentos 
corporais.

• Reproducción de 
posturas 
combinadas 
realizadas co 
corpo.

• Posturas e 
movementos do 
corpo e a súa 
relación cos 
segmentos 
corporais.

• Reproducción de 
posturas 
combinadas 
realizadas co 
corpo.

• Gusto e gozo coa 
actividade lúdica.

• Nocións de 
orientación 
espacial: arriba-
abaixo, dentro-
fóra.

das posturas 
combinadas 
realizadas co 
corpo

• Gusto e gozo coa 
actividade lúdica.

• As distintas 
actividades cotiás 
de xogo

• Hábitos 
saudables para 
unha boa saúde e 
prevención de 
enfermidades

• Nocións de 
orientación 
espacial: diante-
detrás.

• Nocións de 
orientación 
temporal: antes-
despois.

relaxación.

• Nocións espaciais: un 
lado-outro lado, 
diante-detrás, 
esquerda.

Avaliación • Adecúa o movemento 
e a postura ás 
diferentes situacións 
da actividade.

• Reproduce 
diferentes 
movementos e 
posturas co seu 

• Recoñece o lado 
esquerdo do corpo

• Reproduce diferentes 
movementos e 



• Sitúase no 
espacio 
atendendo ás 
nocións arriba-
abaixo, dentro-
fóra.

corpo

• Sitúase no espazo 
atendendo ás 
nocións diante-
detrás.

posturas co seu corpo 
e é quen de relaxalo.

• Sitúase a un lado-
outro lado, diante-
detrás e esquerda

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, 
panos, cassette, triángulo e pitos.

Tempora-
lización

• 1º trimestre

• 4 sesións

Diversidade • Realización de diferentes desprazamentos polo espacio adoptando diversas 
posturas para desenvolver a coordinación dinámica xeral, o equilibrio e o 
control postural.

• Realización de diferentes actividades de expresión corporal: dramatizar, 
xestualizar, saltar, adopción de diferentes posturas, respiración, 
relaxación… para conseguir a interiorización do esquema corporal, o control 
corporal e para favorecer a expresión de emocións.

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias 
relacionadas cos contidos desta unidade

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas 
á aula: logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, 
pedagogo, psicólogo



UNIDADE 4: É INVERNO E VAI FRÍO

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Adquirir 
progresivamente 
hábitos 
relacionados co 
coidado da saúde.

• Desenvolver as 
posibilidades 
motrices dalgunhas 
partes corporais 
adecuándoas ás 
diversas situacións 
da actividade.

• Coñecer o seu corpo 
globalmente 
identificando algúns 
dos seus segmentos 
e elementos e 
algunhas 
características 

• Coñecer o seu corpo 
globalmente 
identificando algúns 
dos seus segmentos e 
elementos e algunhas 
características 
diferenciais.

• Adquirir 
progresivamente 
hábitos relacionados 
co coidado da saúde.

• Adquirir hábitos 
saudables relacionados 
co deporte e co 
exercicio ao aire libre.

• Expresar sentimentos 
e emocións a través do 
seu corpo e 
comprender os que 

• Coñecer o seu corpo globalmente 
iniciándose no coñecemento dos 
ósos e das articulacións e dalgúns 
órganos internos.

• Descubrir as posibilidades 
motrices e posturais do seu corpo 
e adecualas ás diversas situacións 
de actividade aceptando as súas 
limitacións

• Situarse no espazo atendendo a 
diferentes criterios aprendidos



diferenciais. expresan os demais.
• Identificar diferentes 

sensacións corporais.
• Aceptar as normas 

establecidas nos xogos 
e coñecer algúns xogos 
tradicionais

Contidos • Imaxe global do 
propio corpo.

• Características 
diferenciais do 
corpo.

• Segmentos 
corporais.

• Identificación da 
propia imaxe 
corporal.

• Aceptación de si 
mesmo/a, das 
propias 
características 
corporais.

• Confianza nas súas 
propias 
posibilidades de 
acción.

• Distinción de 
semellanzas e 
diferencias entre o 
seu corpo e o dos 
outros.

• Movementos e 
posturas do corpo: 
de pé, sentado.

• Progresiva 
adaptación do 
movemento e da 
postura ás 
características da 

• Imaxe global do propio 
corpo.

• Exploración das 
posibilidades motrices 
do propio corpo.

• Elementos únicos e 
dobres do corpo.

• Movementos e 
posturas do corpo.

• Hábitos que favorecen 
a saúde : exercicio 
físico ao aire libre e 
deporte.

• Desenvolvemento da 
coordinación dinámica 
xeral e segmentaria en 
actividades físicas e 
deportivas.

• Progresiva adaptación 
do movemento e da 
postura ás 
características da 
acción e da situación.

• Respecto polas normas 
establecidas para o 
coidado do corpo.

• Situación espacial: 
arriba-abaixo, un lado-
outro lado

• Movementos e posturas.

• Exploración das posibilidades 
motrices do propio corpo.

• Experimentación das posibilidades 
motrices e posturais do propio 
corpo.

• Simetría do corpo.

• Partes do corpo que se dobran: 
ósos e articulacións.

• Identificación das articulacións do 
corpo e a súa utilidade

• Nocións espaciais básicas: 
esquerda-dereita.



acción e da 
situación.

• Exploración das 
posibilidades 
motrices do propio 
corpo.

• Adquisición 
progresiva de 
habilidades 
motrices novas.

Avaliación • Adopta e nomea 
diferentes 
posturas: de pé, 
sentado/a.

• Oriéntase 
espacialmente 
atendendo ás 
nocións arriba-
abaixo, dentro-
fóra.

• Adquire habilidades 
motrices novas

• Coñece o seu corpo 
globalmente e 
identifica segmentos e 
características 
diferenciais.

• Nomea elementos 
únicos e dobres do 
corpo.

• Desenvolve a 
coordinación dinámica 
xeral e segmentaria 
nas actividades 
deportivas.

• Sitúase no espacio 
atendendo a: arriba-
abaixo, un lado-outro 
lado

• Identifica no seu corpo e no dos 
demais as partes se dobran polas 
articulacións

• Desenvolve a coordinación dinámica 
xeral e segmentaria nas 
actividades deportivas

• Participa e goza cos xogos e 
xoguetes que requiren compañía

• Sitúase no espazo e sitúa obxectos 
atendendo ás nocións esquerda-
dereita

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, panos, cassette, triángulo 
e pitos.

Tempora-
lización

• 2º trimestre

• 4 sesións

Diversi-
dade

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas á aula: logopeda, 
fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, pedagogo, psicólogo…



• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos contidos desta 
unidade

UNIDADE 5: GUSTARÍAME SER...

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Coñecer 
progresivament
e o seu esquema 
corporal 
formándose 
unha imaxe 
axustada de si 
mesmo/a.

• Adquirir unha 
imaxe positiva 
de si mesmo/a 
mediante o 
coñecemento do 
propio corpo, 

• Descubrir as 
posibilidades 
expresivas do 
corpo para 
manifestar 
sentimentos e 
emocións.

• Ter unha imaxe 
positiva de si 
mesmo/a a 
través do 
coñecemento e 
valoración das 
características 

• Progresar no coñecemento do 
seu corpo iniciándose na 
identificación dalgúns 
elementos dobres

• Situarse no espazo 
atendendo a diferentes 
criterios aprendidos



das súas 
posibilidades e 
limitacións, 
aceptándoas e 
valorándoas.

• Descubrir as 
posibilidades 
expresivas do 
corpo para 
manifestar 
sentimentos e 
emocións.

persoais e das 
propias 
capacidades e 
limitacións

Contidos • Sentimentos e 
emocións 
propios a través 
da expresión 
corporal.

• Movementos e 
posturas do 
corpo.

• Progresiva 
desinhibición 
persoal 
descubrindo a 
posibilidade de 
expresar 
sentimentos e 
emocións co 
propio corpo.

• Elementos 
únicos e dobres 

• Movementos e 
posturas do 
corpo.

• O lado dereito 
do corpo.

• Imaxe axustada 
e positiva de si 
mesmo/a.

• Progresiva 
desinhibición 
persoal 
descubrindo a 
posibilidade de 
expresar 
sentimentos e 
emocións do 
propio corpo.

• Reprodución de 

Elementos dobres do corpo: ollos, 
orellas, mans e pés.

Progresiva desinhibición persoal 
descubrindo a posibilidade de 
expresar e de controlar 
sentimentos e emocións do propio 
corpo.

– Exploración das posibilidades 
motrices e posturais do propio 
corpo.

Movementos do corpo globais e 
segmentarios.

– Coordinación óculo-manual.

– Realización de diferentes 
movementos e desprazamentos 
polo espazo.

•



da cara.

• Esforzo por 
cumprir as 
normas de 
hixiene

posturas 
combinadas co 
corpo.

• Nocións 
espaciais: 
arredor, dereita.

Avaliación • Coñece a 
importancia 
dunha axeitada 
hixiene

• Nocións de 
orientación 
espacial: 
diante-detrás.

• Participa nas 
actividades de 
psicomotricidad
e realizadas na 
clase

• Sinala o lado 
dereito do seu 
corpo.

• Expresa co corpo 
sentimentos e 
emocións.

• Sitúase no 
espacio 
atendendo a: 
arredor e 
dereita.

• Participa nas 
actividades de 
psicomotricidade 
realizadas na 
clase.

• Adquire maior destreza 
nos seus movementos 
globais e segmentarios.

• Participa nas 
actividades de 
psicomotricidade 
realizadas na clase

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, 
panos, cassette, triángulo e pitos.



Tempora-
lización

• 2º trimestre

• 4 sesións

Diversidade • Desenvolvemento da motricidade grosa realizando diferentes exercicios: 
saltar, correr, subir e baixar chanzos...

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos 
contidos desta unidade.

• Se compre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas á aula: 
logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, pedagogo, psicólogo…

UNIDADE 6: TERRA, MAR E AIRE

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Adquirir 
nocións básicas 
de orientación 
temporal

• Adquirir 
progresivamen
te hábitos 
relacionados 
coa hixiene.

• Situarse no 

• Descubrir e 
utilizar 
coordinadamente 
as súas 
posibilidades 
motrices e 
sensitivas 
adecuándoas ás 
diversas 
actividades 
cotiás, lúdicas e 

• Adquirir unha imaxe positiva de 
si mesmo/a a través do 
coñecemento das características 
persoais e das dos demais, 
diferenciándoas e desenvolvendo 
actitudes de respecto e 
valoración cara a elas.

• Utilizar coordinadamente as 
súas posibilidades motrices e 
sensitivas adecuándoas ás 
diversas actividades cotiás, 



espacio 
atendendo aos 
criterios 
arriba-abaixo.

• Explorar as 
posibilidades 
motrices do 
seu corpo, 
utilizándoas 
coordinadamen
te e 
adecuándoas 
ás diversas 
situacións de 
actividade 
cotiá.

de expresión.

• Coñecer e 
explorar o seu 
corpo 
identificando e 
nomeando as 
partes que se 
poden abrir e 
pechar.

• Identificar o 
lado dereito do 
corpo.

• Realizar con 
autonomía 
axeitada á idade 
as accións e 
actividades 
relacionadas c 
Situarse no 
espazo 
atendendo a 
diferentes 
nocións espaciais 
o aseo persoal

lúdicas e de expresión.

• Situarse no espazo atendendo a 
diferentes criterios aprendidos

Contidos • Diferencias 
corporais.

• Confianza nas 
súas propias 
posibilidades.

• Esforzo por 

• Partes do corpo 
que se poden 
abrir e pechar.

• Movementos e 
posturas do 
corpo.

• O lado dereito 

• Imaxe global do corpo

• Confianza nas súas propias 
posibilidades

• Movemento e relaxación.

• Control da respiración nas 
actividades de relaxación.



mellorar a 
precisión de 
movementos

• Posturas do 
corpo: de pé, 
sentado, de 
xeonllos.

• Progresiva 
adaptación do 
ton muscular e 
da postura nas 
distintas 
actividades 
motrices

• Gusto e gozo 
coa práctica 
de hábitos de 
hixiene.

• Situación 
espacial: 
arriba-abaixo.

do corpo.
• Sensacións do 

corpo.
• Mellora na 

coordinación 
óculo-manual.

• Control do 
movemento en 
actividades 
motrices e 
manipulativas.

• Progresiva 
adaptación do 
ton muscular e 
da postura nas 
distintas 
actividades 
motrices

• Nocións 
espaciais: preto-
lonxe, cara 
arriba-cara á 
dereita.

• Posturas do corpo.

• Reproducción de posturas 
combinadas co corpo.

• Confianza nas súas propias 
posibilidades.

• Nocións básicas de orientación 
espacial: dereita-esquerda, 
preto-lonxe, detrás.

Avaliación • Sitúase no 
espacio arriba-
abaixo

• Relaciona 
partes do 
corpo cos seus 
movementos.

• Adopta a 

• Identifica 
partes do corpo 
que se poden 
abrir e pechar.

• Nomea partes do 
corpo que se 
poden abrir e 
pechar.

• Progresa no control de 
movementos e posturas.

• Sitúase no espacio atendendo ás 
nocións dereita, esquerda, 
preto,lonxe e detrás.



postura ás 
distintas 
situacións 
motrices.

• Realiza co 
corpo 
diferentes 
movementos e 
desprazamento
s e xesticula 
diversas 
expresións.

• Progresa no 
control de 
movementos e 
posturas.

• Sitúase no 
espacio 
atendendo a : 
preto-lonxe, cara 
arriba-cara á 
dereita.

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, panos, 
cassette, triángulo e pitos.

Tempora-
lización

• 2º trimestre

• 4 sesións

Diversi-
dade

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas 
cos contidos desta unidade.

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas á aula: 
logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, pedagogo, 
psicólogo…



UNIDADE 7: OS ANIMAIS E PLANTAS

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Desenvolver, de 
forma progresiva, 
hábitos 
relacionados coa 
hixiene

• Utilizar os sentidos 
para identificar 
algunhas 
propiedades dos 
obxectos.

• Identificar algúns 
sentimentos e 
emocións en si 
mesmo/a e nos seus 
compañeiros e 
compañeiras.

• Coñecer as 
características 
diferenciais do 
corpo do neno e da 
nena.

• Adquirir nocións 
básicas de 
orientación 
temporal.

• Desenvolver, de 
forma progresiva, 
hábitos relacionados 
coa hixiene

• Ter unha imaxe 
axustada de si 
mesmo/a a través do 
coñecemento e 
valoración das 
características 
persoais e das 
propias capacidades 
e limitacións.

• Aprender a coñecer, 
valorar e aceptar as 
regras que rexen 
determinados 
contextos e 
situacións

• Adquirir unha imaxe axustada 
de si mesmo/a identificando 
as súas calidades, 
posibilidades e limitacións 
persoais.

• Utilizar coordinadamente as 
súas posibilidades motrices, 
posturais e sensitivas, 
adecuándoas ás diversas 
situacións cotiás, lúdicas e de 
expresión.

• Situarse no espacio 
atendendo a diferentes 
criterios aprendidos

Contidos • Características 
diferenciais do 

• Imaxe global do 
corpo.

• Imaxe positiva de si mesmo/a.



corpo: neno-nena.

• Identificación de 
diferencias e 
semellanzas entre o 
seu corpo e o dos 
outros.

• Posturas e 
movementos do 
corpo: a gatiñas.

• Coordinación 
corporal do 
movemento global 
en distintas 
accións.

• Interese por 
aprender novas 
destrezas e 
habilidades.

• Confianza nas súas 
propias 
posibilidades 
motrices e 
posturais.

• Nocións de 
orientación 
espacial: diante-
detrás.

• Control das 
necesidades básicas 
do corpo.

• Educación 
emocional: as 
regras.

• Descubrimento da 
propia lateralidade e 
libre 
desenvolvemento 
desta.

• Discriminación do 
lado dereito en si 
mesmo/a e nos 
obxectos.

• Movemento e 
relaxación.

• Coordinación e 
control do 
movemento e da 
relaxación.

• lado dereito do 
corpo.

• Utilización e control 
das posibilidades 
motrices do corpo 
en actividades 
cotiás e diversas 
tarefas

• Coordinación óculo-
manual.

• Sensacións e 
percepcións do 
corpo.

• Nocións espaciais: 
entre, dereita e 

• Posturas e desprazamentos 
corporais.

• Utilización e control das 
posibilidades motrices do 
corpo en actividades cotiás e 
diversas tarefas.

• Coordinación e control 
dinámico nas actividades que 
supoñen movementos globais, 
segmentarios e finos.

• Nocións básicas de 
orientación espacial: diante-
detrás, esquerda-dereita, 
arriba-abaixo.



arredor.

Avaliación • Progresa na 
coordinación óculo-
manual.

• Coñece as 
diferencias 
corporais entre un 
neno e unha nena.

• Posúe un 
desenvolvemento 
motor groso 
axeitado á idade.

• Identifica o lado 
dereito en si 
mesmo/a e nos 
obxectos.

• Posúe un 
desenvolvemento 
motor groso 
adecuado para a súa 
idade.

• Desenvolve 
habilidades para 
traballar en equipo.

• Adquire unha imaxe 
positiva e axustada 
de si mesmo.

• Posúe unha imaxe positiva e 
axustada de si mesmo

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, panos, cassette, 
triángulo e pitos.

Tempora-
lización

• 3º trimestre

• 3 sesións

Diversidade • Desenvolvemento da coordinación dinámica xeral e óculo-manual, do control postural, da 
respiración e do equilibrio mediante a realización de diversos exercicios: correr e pararse, 



saltar, poñerse na punta dos pés, á pata coxa, de gatiñas, de pé, sentado, soprar papeliños, 
apagar unha candea …

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos 
contidos desta unidade.

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas á aula: 
logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, pedagogo, psicólogo…

UNIDADE 8:A PRIMAVERA

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Identificar 
algunhas 
sensacións a 
través do corpo e 
adquirir hábitos 
de seguridade 
persoal.

• Utilizar cada vez 
máis 
coordinadamente 
as súas 
posibilidades 
motrices e 
posturais.

• Situarse no 
espacio atendendo 
a diferentes 
criterios.

• Amosar interese 
cara ás narracións, 

• Adquirir 
habilidades para 
traballar en 
grupo 
respectando o 
traballo realizado 
polos seus 
compañeiros e 
compañeiras.

• Identificar o lado 
dereito do corpo e 
recoñecelo en si 
mesmo/a e nos 
demais.

• Identificar 
emocións en si 
mesmo/a e nos 
demais e 
controlalas dunha 
maneira axeitada 
para a idade.

• Utilizar as súas 
posibilidades motrices e 
posturais 
coordinadamente 
adecuándoas ás diversas 
situacións da actividade.

• Utilizar as posibilidades 
do seu corpo para percibir 
e identificar sensacións.

• Situarse no espazo 
atendendo a diferentes 
criterios aprendidos



audicións e 
representacións, 
gozando con elas.

• Progresar na 
adquisición de 
hábitos de 
hixiene e 
seguridade 
persoal.

Contidos • Identificación de 
mensaxes 
corporais que 
expresan emocións 
e sentimentos.

• Aceptación da 
propia identidade 
e das súas 
posibilidades e 
limitacións.

• Partes do corpo.

• Coordinación 
óculo-manual.

• Movementos e 
posturas do corpo.

• Progresiva 
adaptación do 
movemento e da 
postura ás 
características da 
acción e da 
situación.

• Situación espacial: 

• lado dereito do 
corpo.

• Sentimentos e 
emocións.

• Identificación de 
mensaxes 
corporais que 
expresan 
emocións e 
sentimentos.

• Posibilidades 
motrices e 
posturais.

• Coordinación 
óculo-manual.

• Habilidades para 
a interacción e a 
colaboración.

• Nocións 
espaciais: diante-
detrás, sobre-
baixo, preto-

• Segmentos e elementos 
corporais.

• Identificación de 
mensaxes corporais que 
expresan emocións e 
sentimentos.

• Progresivo control 
corporal.

• Posturas.

• Movemento e relaxación.

• Mellora da motricidade 
fina.

• Experimentación de 
disociación de 
movementos: control e 
inhibición

• Nocións espaciais básicas: 
esquerda-dereita, arredor.



un lado-outro lado, 
dentro-fóra, 
arriba-abaixo.

• Dramatizacións 
sinxelas.

lonxe e dereita.

Avaliación • Identifica 
algunhas 
sensacións que 
pode percibir co 
corpo.

• Orientase 
espacialmente 
atendendo a 
diferentes 
nocións: dentro-
fóra, arriba-
abaixo e un lado-
outro lado.

• Identifica o lado 
dereito no seu 
corpo e no dos 
demais

• Progresa na 
adquisición de 
hábitos de 
hixiene e 
descanso.

• Identifica 
mensaxes 
corporais que 
expresan 
sentimentos e 
emocións

• Sitúase no 
espacio 
atendendo 
a:diante-detrás, 
sobre-baixo, 
preto-lonxe e 
dereita.

• Adecúa o movemento e a 
postura a diferentes 
situacións de actividade.

• Sitúase no espacio 
atendendo a esquerda, 
dereita e arredor.

• Participa nas actividades 
de psicomotricidade.

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, panos, 
cassette, triángulo e pitos.



Temporalización • 3º trimestre

• 4 sesións

Diversidade • Desenvolvemento da expresión corporal mediante a realización de diferentes 
exercicios: bailes, danzas, desprazamentos libres polo espacio, xesticulando 
expresións faciais fronte ao espello…

• Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos contidos 
desta unidade.

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas á aula: logopeda, 
fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, pedagogo, psicólogo…



UNIDADE 9: OS NOSOS XOGOS

3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS

Obxectivos • Participar 
activamente nas 
propostas de 
xogo libre

• Experimentar 
con outros 
materiais.

• Compartir o xogo 
con materiais 
non tradicionais

• Coñecer os xogos 
de épocas 
anteriores.

• Recoñecerse 
integrado no 
medio natural

• Aprender as 
normas de xogo e 
de deportes ó 
aire libre

• Experimentar 
con outros 
materiais.

• Compartir o xogo 
con materiais non 
tradicionais

• Coñecer os xogos 
de épocas 
anteriores.

• Recoñecer a importancia da 
práctica dos deportes para o 
desenvolvemento do corpo

• Aprender as normas de 
xogos e deportes propios do 
verán

• Experimentar con outros 
materiais.

• Compartir o xogo con 
materiais non tradicionais

• Coñecer os xogos de épocas 
anteriores.

Contidos 1. Interés por coñecer novos materiais para xogar.

1. Participación en xogos populares.

1. Descubrimento de xogos con outros materiais.

2. Interés por coñecer xogos populares propios da zona.

Avaliación 1. Participa en 
xogos libres

5. Participa nas 
actividades de 

10. Comprende e acepta as 
normas dos xogos colectivos



2. Respecta as 
normas dos 
xogos

3. Recoñece xogos 
populares.

4. Utiliza de forma 
espontánea novos 
materiais 
alternativos.

EF

6. Respecta o xogo 
dos demais

7. Recoñece 
deportes e 
actividades 
propios do verán

8. Recoñece xogos 
populares.

9. Utiliza de forma 
espontánea novos 
materiais 
alternativos.

11. Participa en actividades de 
grupo

12. Recoñece xogos populares.

13. Utiliza de forma espontánea 
novos materiais alternativos.

Recursos • Aros, cordas, pelotas, bancos, colchóns, ladrillas, picas, pandeiro, gomets, panos, 
cassette, triángulo e pitos.

Temporalización • 3º trimestre

• 4 sesións

Diversidade • Realización das actividades psicomotrices e outras complementarias relacionadas cos contidos 
desta unidade.

• Se cómpre, pódese contar con medidas de atención á diversidade externas á 
aula: logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoio, traballador social, pedagogo, 
psicólogo…



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 3 ANOS

1º 
TRIMESTRE

• Actúa con autonomía en hábitos e rutinas relacionadas coa hixiene

• Identifica, nomea e recoñece algunhas partes do corpo

• Empeza a coñecer as posibilidades motrices do seu corpo

• Oriéntase no espacio atendendo as nocións: dentro-fóra, arriba-
abaixo

• Participa nas actividades de psicomotricidade e nas dramatizacións 
realizadas na clase

2º

TRIMESTRE

• Actúa con autonomía progresiva en hábitos e rutinas relacionados coa hixiene

• Coñece algunhas características diferenciais do seu corpo

• Adecúa o movemento e a postura ás diferentes situacións da 



actividade

• Oriéntase atendendo ás nocións: dentro-fóra, arriba-abaixo e diante-detrás

• Expresa co seu corpo sentimentos e emocións

•

3º 
TRIMESTRE

• Progresa na coordinación dinámica xeral

• Nomea algunhas diferencia entre o seu corpo e o dos outros

• Adecúa o movemento e a postura ás diferentes situacións da 
actividade

• Oriéntase atendendo ás nocións: dentro-fóra, arriba-abaixo, un lado-outro 
lado e diante-detrás

• Participa nas actividades de psicomotricidade e nas dramatizacións 
realizadas na clase

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 4 ANOS

1º 
TRIMESTRE

• Coordina e controla cada vez con maior precisión xestos e movementos

• Empeza a identificar as diferencia entre o seu corpo e o dos demais

• Diferencia as partes do corpo que se moven das que no se moven

• Coordina e controla con maior precisión xestos e movementos



• Oriéntase no espacio atendendo as nocións: dentro-fóra, arriba-abaixo, 
encima-debaixo e diante-detrás.

• Participa nas actividades de psicomotricidade realizadas na clase

2º 
TRIMESTRE

• Identifica o lado dereito do seu corpo

• Progresa na coodinación óculo-manual

• Participa activamente nas actividades físicas realizadas ao aire libre

• Oriéntase no espacio atendendo a: arredor, dereita, arriba-abaixo e un lado-
outro lado

• Participa nas actividades de psicomotricidade realizadas na clase

• Expresa sentimentos e emocións a través da linguaxe corporal

3º 
TRIMESTRE

• Progresa na coodinación óculo-manual e mellora a precisión dos seus movementos

• Nomea partes do corpo que se poden abrir e pechar

• Coñece as súas posibilidades e limitacións motrices

• Identifica o lado dereito en si mesmo e nos obxectos

• Adapta a postura o movemento ás distintas situacións

• Sitúase no espacio atendendo a diferentes nocións: preto-lonxe, cara 
arriba, arredor, diante-detrás, entre e cara á dereita

• Participa nas actividades de psicomotricidade realizadas na clase



CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 5 ANOS

1º 
TRIMESTRE

• Coordina e controla cada vez con maior precisión xestos e movementos

• Adopta diferentes posturas corporais

• Diferentes partes do corpo únicas e dobres

• Oriéntase no espacio atendendo a : entre, en medio, no centro, diante-detrás, 
dentro-fóra, un lado-outro lado e esquerda

• Participa nas actividades de psicomotricidade realizadas na clase

2º 
TRIMESTRE

• Identifica as partes do corpo que se dobran

• Coñece os elementos dobres do seu corpo

• Coñece a simetría do seu corpo

• Coñece a importancia do deporte para a saúde

• Oriéntase no espacio atendendo a: esquerda e dereita

• Participa nas actividades de psicomotricidade realizadas na clase

3º • Coñece as características do seu corpo, as súas posibilidades e limitacións 
motrices e posturais.



TRIMESTRE • Progresa na coordinación óculo-manual e mellora a precisión dos seus 
movementos.

• Posúe unha imaxe positiva e axustada de si mesmo.

• Oriéntase no espacio atendendo a: dereita-esquerda, preto-lonxe, 
diante-detrás, arriba-abaixo e arredor.

• Goza e participa coas actividades motrices


