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1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

Esta programación como axente de concreción do currículo ten, entre outras, 

asignadas as seguintes funcións: 

 

1) Planificar o proceso de ensinanza-aprendizaxe que se desenvolve na aula. 

2) Asegurar a coherencia entre as intencións educativas do centro e a práctica 

docente. 

3) Proporcionar elementos para o análise, a revisión e a avaliación do PEC e o PCC. 

4) Promover a reflexión sobre a propia práctica docente. 

5) Facilitar a progresiva implicación dos alumnos no seu propio proceso de 

aprendizaxe. 

6) Atender a diversidade de intereses, motivacións e características do alumnado. 

 

 

Esta programación desenvólvese segundo o establecido na lexislación vixente:  

 

� Decreto 105/2014,do 4 de setembro,polo que se establece o curriculo da 

educacion primaria na C.A.G 

 

� Ley 4/2011 do 30 de xuño,da convivencia e da participacion da comunidade 

educativa en materia da convivencia escola 

� Decreto 229/2011,do 7 de decembro polo que se regula a atencion a 

diversidade do alumnado dos centros docentes da C.A.G nos que se impartan 

as ensinanzas establecidas pola LOE  

� Decreto 8/2015,do 8 de xaneiro,polo que se desenrola a ley 4/2011,do 30 de 

xuño,da convivencia e participacion da comunidade educativa en materia da 

convivencia escolar 

 

� Orden do 23 de xulio de2014 da implantacion da LOMCE en Galicia 

 

� Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promocion do 

alumnado da primaria na Comunidade Autónoma de Galicia  

 

2) OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

* Coñecer, aceptar e valorar o propio corpo e a actividade física como medio de 

exploración e de gozo das propias posibilidades motrices, de relación coas demais 

persoas e como recurso para organizar o tempo de lecer. 
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* Utilizar as propias capacidades motrices, habilidades e destrezas e o coñecemento 

que o alumnado posúe da estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación. 

 

* Utilizar os recursos expresivos do corpo e do movemento de xeito estético e 

creativo, comunicando sensacións, emocións, ideas e estados de ánimo. 

 

* Regular e dosificar o esforzo, asumindo un nivel de auto exixencia acorde coas 

posibilidades de cadaquén e coa natureza da tarefa que se está a realizar. 

 

* Apreciar a actividade física para o benestar, manifestando unha actitude responsable 

cara a si e cara ao resto das persoas e recoñecendo os efectos da actividade física, da 

hixiene corporal, da alimentación e dos hábitos posturais sobre a saúde e a calidade de 

vida. 

 

* Participar en actividades físico-deportivas compartindo proxectos, establecendo 

relacións de cooperación para acadar obxectivos comúns, resolvendo por medio do 

diálogo os conflitos que poidan xurdir e evitando discriminacións por características 

persoais, de xénero, sociais e culturais. 

 

* Coñecer e valorar a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas como 

elementos culturais, amosando unha actitude crítica, tanto desde a óptica de 

participante como desde a de público. 

 

* Adquirir, elixir e aplicar principios e regras para resolver problemas motores e actuar 

de xeito eficaz e autónomo na práctica de actividades físicas, deportivas e artístico-

expresivas. 

 

* Coñecer e practicar xogos, deportes e/ou bailes tradicionais propios da cultura 

galega, amosando interese pola indagación neste eido e pola súa difusión e valorando 

as repercusións que teñen na nosa sociedade. 
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3) ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

� Competencia matemática 

 

- Apreciación de distancias, de traxectorias ou de velocidades: 

lanzamentos, recepcións, golpeos, etc. 

- A ocupación do espazo de acción: exercicios de dispersión, 

agrupamentos, calquera deporte colectivo. 

- A formación de figuras xeométricas co corpo ou con materiais: xogos de 

soda, xogos en ringleiras, cordas, ladrillos ou tacos de madeira. 

 

� Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

- Aumento da percepción: exercicios de control do propio corpo, do 

esquema corporal, do espazo e do tempo. 

- Exploración e coñecemento doutros medios: xogos na auga e na 

natureza. 

- Mellora da saúde e da calidade de vida. 

 

� Tratamento da información e competencia dixital 

 

- Actividades de análise da información que reciben dos medios de 

comunicación relacionados co corpo e a saúde. 

- Exercicios de búsqueda de información usando as TIC. 

 

� Competencia social e cidadá 

 

- Actividades onde se fagan xogos cooperativos, de diálogo, de estratexia, 

de colaboración-oposición nos deportes e de comunicación. 

- Exercicios onde asuman diferentes papeis, que teñan que compartir e 

respectar as regras do xogo, a discutir e elixir representantes, 

aceptando as diferenzas do sexo, da raza, etc. 

 

� Competencia cultural e artística 

 

- Actividades con alto compoñente estético onde predomine a 

creatividade, a imaxinación e a dramatización: bailes, danzas, expresión 

corporal, teatro, etc. 
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� Competencia para aprender a aprender 

 

- Actividades en grupo, buscando a colaboración, o diálogo e o consenso. 

- Actividades de coñecemento de si mesmo e de autocontrol propio, do 

contorno e dos demais. 

 

� Autonomía e iniciativa persoal 

 

- Exercicios de coñecemento do seu propio corpo e do contorno, así como 

actividades de percepción do espazo e do tempo. 

- Exercicios que incrementen o nivel de habilidades e de capacidades 

motrices. 

- Actividades que favorezan a exploración. 

 

 

4)  CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN,ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

– Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

– Bloque 3. Habilidades motrices.  

– Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

– Bloque 5. Actividade física e saúde. 

– Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÜNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

�a 

�c 

�d 

� 

�m 

�B1.1. 

Aceptación da 

propia 

realidade 

corporal. 

�B1.2. 

�B1.1. 

Recoñecer 

desde a 

perspectiva de 

participante as 

posibles 

�EFB1 1.1. 

Mostra boa 

disposición 

para solucionar 

os conflitos de 

xeito 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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Respecto das 

persoas 

que participan 

no xogo. 

�B1.3. 

Confianza nas 

propias 

capacidades 

para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar 

as dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade 

física. 

situacións 

conflitivas 

xurdidas nos 

xogos aceptando 

as opinións dos 

e das demais. 

razoable. 

�EFB1 1.2. 

Recoñece as 

condutas 

inapropiadas 

que se 

producen nos 

xogos. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�i  

�B1.4. 

Utilización 

guiada de 

medios 

tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe. 

�B1.5 

Integración das 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación 

no proceso de 

aprendizaxe. 

�B1.2. Buscar 

de maneira 

guiada 

información 

utilizando 

fontes de 

información e 

facendo uso das 

TIC. 

�EFB1 2.1. 

Utiliza de 

maneira guiada 

as novas 

tecnoloxías 

para buscar 

información. 

�CD 

�CAA 

�a 

� 

�l 

�n 

�B1.6. Uso 

correcto de 

materiais 

e espazos na 

práctica da 

Educación 

física. 

�B1.7. O 

�B1.3. 

Demostrar un 

comportamento 

persoal e 

social 

responsable, 

respectándose a 

un mesmo e 

�EFB1 3.1. 

Participa 

activamente 

nas 

actividades 

propostas. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�EFB1 3.2. 

Demostra certa 

�CSIEE 

�CAA 
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coidado do 

corpo e a 

consolidación 

de hábitos de 

hixiene 

corporal. 

�B1.8. 

Adopción de 

condutas 

seguras ao 

actuar como 

peóns 

ou peoas nas 

saídas polo 

contorno do 

colexio. 

aos outros e 

outras nas 

actividades 

físicas e nos 

xogos, 

aceptando as 

normas e 

regras 

establecidas. 

autonomía 

resolvendo 

problemas 

motores. 

�CCEC 

�CSC 

�EFB1.3.3. 

Incorpora nas 

súas rutinas 

o coidado e 

hixiene do 

corpo. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 
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ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÜNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

�a 

�c 

�d 

� 

�m 

�B1.1. 

Aceptación da 

propia 

realidade 

corporal. 

�B1.2. 

Respecto das 

persoas 

que participan 

no xogo. 

�B1.3. 

Confianza nas 

propias 

capacidades 

para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar 

as dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade 

física. 

�B1.1. 

Recoñecer 

desde a 

perspectiva de 

participante as 

posibles 

situacións 

conflitivas 

xurdidas nos 

xogos aceptando 

as opinións dos 

e das demais. 

�EFB1 1.1. 

Mostra boa 

disposición 

para solucionar 

os conflitos de 

xeito 

razoable. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�EFB1 1.2. 

Recoñece as 

condutas 

inapropiadas 

que se 

producen nos 

xogos. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�i  

�B1.4. 

Utilización 

guiada de 

medios 

tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe. 

�B1.5 

Integración das 

tecnoloxías da 

información e a 

�B1.2. Buscar 

de maneira 

guiada 

información 

utilizando 

fontes de 

información e 

facendo uso das 

TIC. 

�EFB1 2.1. 

Utiliza de 

maneira guiada 

as novas 

tecnoloxías 

para buscar 

información. 

�CD 

�CAA 
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comunicación 

no proceso de 

aprendizaxe. 

�a 

� 

�l 

�n 

�B1.6. Uso 

correcto de 

materiais 

e espazos na 

práctica da 

Educación 

física. 

�B1.7. O 

coidado do 

corpo e a 

consolidación 

de hábitos de 

hixiene 

corporal. 

�B1.8. 

Adopción de 

condutas 

seguras ao 

actuar como 

peóns 

ou peoas nas 

saídas polo 

contorno do 

colexio. 

�B1.3. 

Demostrar un 

comportamento 

persoal e 

social 

responsable, 

respectándose a 

un mesmo e 

aos outros e 

outras nas 

actividades 

físicas e nos 

xogos, 

aceptando as 

normas e 

regras 

establecidas. 

�EFB1 3.1. 

Participa 

activamente 

nas 

actividades 

propostas. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�EFB1 3.2. 

Demostra certa 

autonomía 

resolvendo 

problemas 

motores. 

�CSIEE 

�CAA 

�CCEC 

�CSC 

�EFB1.3.3. 

Incorpora nas 

súas rutinas 

o coidado e 

hixiene do 

corpo. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 
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ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  
Estándares de aprendizaxe 

 

e nocións topolóxicas básicas 

(dentro/fóra, arriba/abaixo, 

diante/detrás, preto/lonxe...). 

�B2.8. Recoñecemento da 

lateralidade e da dominancia 

lateral propia. 

�B2.9. Posibilidades sensoriais 

(vista, oído, tacto). 

Experimentación, exploración e 

discriminación das sensacións. 

  

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 
   

�b 

� 

� 

�B3.1. Formas e posibilidades 

do movemento. 

Experimentación de diferentes 

formas de execución e control 

das habilidades motrices 

básicas: desprazamentos, 

xiros, saltos. 

�B3.2. Desenvolvemento e 

control da motricidade fina e a 

coordinación viso motora a 

través do manexo de obxectos. 

�B3.3. Resolución de 

problemas 

motores sinxelos. 

�B3.4. Acondicionamento físico 

xeral en situacións de xogo, 

especialmente mantemento e 

mellora da flexibilidade. 

�B3.1. Resolver 

situacións 

motrices con 

diversidade de 

estímulos e 

condicionantes 

espazo-temporais. 

�E

formas, variando os puntos de 

apoio.

�E

formas,

variando os puntos de apoio e as

frecuencias.

�E

eixe

lonxitudinal variando os puntos de

apoio, con coordinación e boa

orientación espacial.

�E

distintas posturas intentando

controlar a tensión, a relaxación e a

respiración.

 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO PRIMEIRO 
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Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

�a 

�b 

� 

�B5.1. 

Identificación e 

práctica 

de hábitos básicos 

de hixiene 

corporal (aseo, 

roupa e 

calzado), 

alimentarios e 

posturais, 

relacionados coa 

actividade física. 

�B5.2. Relación 

da actividade 

física co benestar 

da persoa. 

�B5.3. 

Mobilidade 

corporal 

orientada á 

saúde. 

�B5.1. 

Recoñecer os 

efectos do 

exercicio 

físico, a 

hixiene, a 

alimentación 

e os hábitos 

posturais 

sobre a saúde 

e o 

benestar. 

�EFB5.1.1. 

Intenta cumprir 

as normas 

básicas do 

coidado do 

corpo en 

relación coa 

hixiene, con 

autonomía. 

�CSIEE 

�CAA 

�EFB5.1.2. 

Adopta hábitos 

alimentarios 

saudables. 

�CSC 

�CSIE 

�CAA 

�EFB5.1.3. 

Inicia a 

incorporación 

como axente de 

saúde da 

actividade 

física á súa 

rutina diaria. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�  

�B5.4. Respecto 

das normas de 

uso de materiais e 

espazos na 

práctica de 

actividade física 

para evitar 

accidentes. 

�B5.5. Respecto 

ás persoas que 

participan no 

xogo. 

�B5.2. 

Recoñecer a 

importancia 

das medidas 

de 

seguridade 

na 

práctica da 

actividade 

física. 

�EFB5.2.1. 

Identifica os 

riscos 

individuais e 

colectivos 

daquelas 

actividades 

físicas que vai 

coñecendo e 

practicando. 

�CAA 

�CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

�a 

�b 

�B6.1. 

Descubrimento da 

�B6.1. 

Recoñecer 

�EFB6.1.1. 

Iníciase no uso 

�CSC 

�CSIEE 
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� 

�m 

cooperación e a 

oposición con 

relación ás regras 

de xogo. 

Aceptación de 

distintos papeis 

no xogo. 

�B6.2. 

Recoñecemento e 

aceptación das 

persoas que 

participan no 

xogo, aceptando 

tácticas 

elementais 

dos xogos 

aplicando as 

regras en 

situación de 

cooperación 

e de 

oposición. 

de tácticas 

elementais dos 

xogos. 

�CAA 

�EFB6.1.2. 

Utiliza as regras 

dos 

xogos en 

situación de 

cooperación e 

oposición. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

o reto que supón 

opoñerse ao 

outro sen que iso 

derive en 

situacións de 

rivalidade ou 

menosprezo. 

�B6.3. 

Comprensión das 

normas 

de xogo e 

cumprimento 

destas. 

�B6.4. Confianza 

nas propias 

posibilidades na 

práctica dos 

xogos. 

   

�d �B6.5. O xogo �B6.2. �EFB6.2.1. �CCEE 
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� 

�m 

�o 

como actividade 

común a todas as 

culturas. 

�B6.6. 

Coñecemento e 

práctica 

dalgúns xogos de 

Galicia. 

�B6.7. Práctica de 

xogos libres e 

organizados. 

Recoñecer a 

diversidade 

de 

actividades 

físicas, 

lúdicas, 

deportivas en 

especial as de 

Galicia. 

Practica xogos 

libres e 

xogos 

organizados. 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.2.2. 

Recoñece xogos 

tradicionais de 

Galicia. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.2.3. 

Realiza distintos 

xogos 

tradicionais de 

Galicia seguindo 

as 

regras básicas. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

� 

�l 

�m 

�o 

�B6.8.Xogos de 

aire libre no 

parque ou en 

contornos 

naturais próximos 

ao colexio. 

Exploración e gozo 

da 

motricidade ao aire 

libre, 

respectando a 

natureza. 

�B6.3. 

Manifestar 

respecto cara 

ao contorno e 

o medio 

natural 

nos xogos e 

actividades 

ao 

aire libre. 

�EFB6.3.1. 

Realiza 

actividades no 

medio natural. 

�CSC 

�CAA 

�EFB6.3.2. 

Coñece o 

coidado e 

respecto do 

medio ao 

efectuar 

algunha 

actividade fóra 

do centro. 

�CSC 

�CAA 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEGUNDO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

�a 

�c 

�d 

�B1.1. 

Valoración e 

aceptación 

�B1.1. 

Opinar tanto 

desde a 

�EFB1.1.1. 

Investiga, 

reflexiona e 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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� 

�m 

da propia 

realidade 

corporal e 

a dos e das 

demais. 

�B1.2. 

Respecto e 

valoración 

das persoas que 

participan no 

xogo sen 

mostrar 

discriminacións 

de ningún tipo. 

�B1.3. 

Confianza nas 

propias 

capacidades 

para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar 

as dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade física. 

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. 

debate de forma 

guiada sobre 

distintos 

aspectos da moda 

e a imaxe corporal 

dos modelos 

publicitarios. 

�CD 

�EFB1.1.2. 

Explica aos seus 

compañeiros as 

características 

dun 

xogo practicado 

na clase. 

�CCL 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 

�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 

�i  

�B1.4. 

Utilización de 

medios 

tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe 

para obter 

información, 

relacionada coa 

área. 

�B1.5. 

Integración das 

�B1.2. 

Buscar e 

presentar 

Información e 

compartila, 

utilizando 

fontes de 

información 

determinadas 

e facendo uso 

das 

tecnoloxías da 

�EFB1.2.1. Utiliza 

as novas 

tecnoloxías 

para localizar a 

información que 

se lle 

solicita. 

�CD 

�CAA 

�CSIEE 

�EFB1.2.2. 

Presenta os seus 

traballos 

atendendo as 

pautas 

�CCL 

�CD 

�CAA 
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tecnoloxías da 

información e a 

información 

e a 

comunicación 

como 

recurso de 

apoio á área. 

proporcionadas, 

con orde, 

estrutura e 

limpeza. 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  
Estándares de aprendizaxe 

 
comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 
 

�EFB1.2.3. Exp

expresándose de forma correcta en

diferentes situacións

opinións dos e das demais.

�a 

� 

�l 

�n 

�B1.6. Implicación activa en 

actividades motrices 

diversas, 

recoñecendo e aceptando as 

diferenzas individuais no 

nivel 

de habilidade. 

�B1.7. Uso correcto de 

materiais 

e espazos na práctica da 

Educación física. 

�B1.8. O coidado do corpo 

e a 

consolidación de hábitos de 

hixiene corporal. 

�B1.9. Adopción de 

condutas 

seguras ao actuar como 

peóns 

ou peoas, nas saídas polo 

contorno do colexio. 

�B1.3. 

Demostrar un 

comportamento 

persoal e 

social 

responsable, 

respectándose 

a si mesmo/a e 

aos outros e 

outras nas 

actividades 

físicas e nos 

xogos, 

aceptando as 

normas e regras 

establecidas e 

actuando con 

interese e 

iniciativa 

individual e 

traballo en 

equipo. 

�EFB1.3.1. Par

actividades propostas buscando unha

mellora da competencia motriz.

�EFB1.3.2. De

resolvendo problemas motores.

�EFB1.3.3. Inc

coidado e hixiene do co

�EFB1.3.4. Par

organización de material utilizado nas

clases. 

�EFB1.3.5. Ace

grupo que lle corresponda e o

resultado das competicións con

deportividade.

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
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� 

�m 

�B2.1. Aceptación da 

propia 

realidade corporal. 

�B2.1. Aceptar 

e respectar a 

propia 

realidade 

corporal e a 

dos e das 

demais. 

�EFB2.1.1. Re

realidades corporais e de niveis de

competencia motriz entre 

nenas da clase.

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEGUNDO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

B2.2. Confianza 

nun mesmo, 

aumento da 

autoestima e a 

autonomía 

persoal. 

   

�b 

� 

�B2.3. Estrutura 

corporal. 

Percepción, 

identificación e 

representación do 

propio corpo 

e das principais 

partes que 

interveñen no 

movemento 

(articulacións e 

segmentos 

corporais). 

�B2.4. 

Experimentación e 

exploración de 

posturas 

corporais 

diferentes, a partir 

das posibilidades 

de 

movemento das 

�B2.2. 

Coñecer a 

estrutura e 

funcionamento 

do corpo para 

adaptar o 

movemento ás 

circunstancias e 

condicións de 

cada situación, 

sendo capaz de 

representar 

mentalmente o 

seu 

corpo na 

organización 

das 

accións 

motrices. 

�EFB2.2.1. 

Coñece e 

identifica as 

partes do corpo 

propias e do 

compañeiro/a. 

�CAA 

�CSC 

�EFB2.2.2. 

Domina o 

equilibrio 

estático, 

sen axuda, 

variando o 

centro de 

gravidade en 

base de 

sustentación 

estable. 

�CSC 

�CAA 

�EFB2.2.3. 

Iníciase no 

equilibrio 

dinámico. 

�CSC 

�CAA 

�EFB2.2.4. �CAA 
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distintas 

articulacións e 

segmentos 

corporais. 

�B2.5. Vivencia 

da relaxación 

global como 

estado de 

quietude. Toma 

de conciencia 

da respiración e as 

súas fases. 

�B2.6. 

Experimentación 

de 

situacións simples 

de equilibrio 

estático e 

dinámico sen 

obxectos, sobre 

bases 

estables, e 

portando 

obxectos. 

�B2.7. 

Percepción espazo 

temporal. 

Orientación do 

corpo 

e nocións 

topolóxicas 

básicas 

(dentro/fóra, 

arriba/abaixo, 

diante/detrás, 

preto/lonxe...). 

Reacciona 

corporalmente 

ante estímulos 

sinxelos visuais, 

auditivos e 

táctiles, dando 

respostas 

motrices que se 

adapten ás 

características 

deses estímulos, 

diminuíndo os 

tempos de 

resposta. 

�CSC 

�CSIEE 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEGUNDO 
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Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

B2.8. Afirmación da 

lateralidade. 

Recoñecemento 

da dominancia 

lateral e da 

dereita e esquerda 

propias. 

�B2.9. 

Posibilidades 

sensoriais 

(vista, oído, tacto). 

Experimentación, 

exploración e 

discriminación das 

sensacións. 

   

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

�B 

� 

� 

�B3.1. Formas e 

posibilidades 

do movemento. 

Experimentación de 

diferentes 

formas de 

execución e control 

das habilidades 

motrices 

básicas: 

desprazamentos, 

xiros, saltos, 

suspensión, 

lanzamentos e 

recepcións. 

�B3.2. 

Desenvolvemento e 

control da 

motricidade fina e a 

coordinación viso 

motora a 

�B3.1. 

Resolver 

situacións 

motrices con 

diversidade de 

estímulos e 

condicionantes 

espazo-

temporais, 

seleccionando 

e combinando 

as habilidades 

motrices 

básicas e 

adaptándoas ás 

condicións 

establecidas de 

forma eficaz. 

�EFB3.1.1. 

Desprázase de 

distintas 

formas, 

variando os 

puntos de 

apoio, 

con 

coordinación e 

boa 

orientación 

espacial. 

�CSC 

�CCEC 

�CAA 

�EFB3.1.2. 

Salta de 

distintas 

formas, 

variando os 

puntos de 

apoio, 

amplitudes e 

frecuencias, 

�CSC 

�CCEE 

�CAA 
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través do manexo 

de obxectos. 

�B3.3. Resolución 

de problemas 

motores sinxelos. 

�B3.4. 

Acondicionamento 

físico 

xeral en situacións 

de xogo, 

especialmente 

mantemento e 

mellora da 

flexibilidade. 

con 

coordinación e 

boa 

orientación 

espacial. 

�EFB3.1.3. 

Realiza as 

habilidades 

que 

impliquen 

manexo de 

obxectos con 

coordinación 

dos 

segmentos 

corporais, 

iniciando os 

xestos 

axeitados. 

�CSC 

�CCEE 

�CAA 

�EFB3.1.4. 

Realiza xiros 

sobre o eixo 

lonxitudinal 

variando os 

puntos de 

apoio, con 

coordinación e 

boa 

orientación 

espacial. 

�CSC 

�CCEE 

�CAA 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEGUNDO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

  

�B3.5. 

Disposición 

favorable a 

�EFB3.1.5. 

Equilibra o corpo 

en 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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participar en 

actividades 

físicas 

diversas 

aceptando as 

diferenzas no 

nivel de 

habilidade. 

�B3.6. 

Autonomía e 

confianza 

nas propias 

habilidades 

motrices en 

situacións e 

contornos 

habituais. 

distintas posturas 

intentando 

controlar 

a tensión, a 

relaxación e a 

respiración. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

�b 

�d 

� 

� 

�m 

�o 

�B4.1. 

Descubrimento 

e 

exploración das 

posibilidades 

expresivas do 

corpo e do 

movemento. 

Sincronización 

do 

movemento con 

estruturas 

rítmicas sinxelas. 

Ritmos 

baseados na 

introdución de 

acentos nunha 

cadencia, 

ritmos baseados 

na duración 

dos intervalos 

(curtos ou 

�B4.1. 

Utilizar os 

recursos 

expresivos do 

corpo e o 

movemento, 

comunicando 

sensacións e 

emocións. 

�EFB4.1.1. 

Representa 

personaxes e 

situacións, 

mediante o corpo 

e o 

movemento con 

desinhibición e 

espontaneidade. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.1.2. 

Reproduce 

corporalmente 

una estrutura 

rítmica sinxela. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.1.3. 

Realiza bailes e 

danzas 

sinxelas 

representativas da 

cultura 

galega e doutras 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 
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longos). 

�B4.2. 

Execución de 

bailes ou 

danzas sinxelas 

representativas 

da cultura 

galega e doutras 

culturas, 

asociando o 

movemento 

corporal ao 

ritmo. 

�B4.3. 

Imitación de 

personaxes, 

obxectos e 

situacións. 

culturas. 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEGUNDO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

  

�B3.5. 

Disposición 

favorable a 

participar en 

actividades 

físicas 

diversas 

aceptando as 

diferenzas no 

nivel de 

habilidade. 

�B3.6. 

Autonomía e 

confianza 

nas propias 

�EFB3.1.5. 

Equilibra o corpo 

en 

distintas posturas 

intentando 

controlar 

a tensión, a 

relaxación e a 

respiración. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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habilidades 

motrices en 

situacións e 

contornos 

habituais. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

�b 

�d 

� 

� 

�m 

�o 

�B4.1. 

Descubrimento 

e 

exploración das 

posibilidades 

expresivas do 

corpo e do 

movemento. 

Sincronización 

do 

movemento con 

estruturas 

rítmicas sinxelas. 

Ritmos 

baseados na 

introdución de 

acentos nunha 

cadencia, 

ritmos baseados 

na duración 

dos intervalos 

(curtos ou 

longos). 

�B4.2. 

Execución de 

bailes ou 

danzas sinxelas 

representativas 

da cultura 

galega e doutras 

culturas, 

asociando o 

movemento 

corporal ao 

�B4.1. 

Utilizar os 

recursos 

expresivos do 

corpo e o 

movemento, 

comunicando 

sensacións e 

emocións. 

�EFB4.1.1. 

Representa 

personaxes e 

situacións, 

mediante o corpo 

e o 

movemento con 

desinhibición e 

espontaneidade. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.1.2. 

Reproduce 

corporalmente 

una estrutura 

rítmica sinxela. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.1.3. 

Realiza bailes e 

danzas 

sinxelas 

representativas da 

cultura 

galega e doutras 

culturas. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 
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ritmo. 

�B4.3. 

Imitación de 

personaxes, 

obxectos e 

situacións. 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEGUNDO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

  

�B3.5. 

Disposición 

favorable a 

participar en 

actividades 

físicas 

diversas 

aceptando as 

diferenzas no 

nivel de 

habilidade. 

�B3.6. 

Autonomía e 

confianza 

nas propias 

habilidades 

motrices en 

situacións e 

contornos 

habituais. 

�EFB3.1.5. 

Equilibra o corpo 

en 

distintas posturas 

intentando 

controlar 

a tensión, a 

relaxación e a 

respiración. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

�b 

�d 

� 

� 

�m 

�o 

�B4.1. 

Descubrimento 

e 

exploración das 

posibilidades 

expresivas do 

corpo e do 

movemento. 

�B4.1. 

Utilizar os 

recursos 

expresivos do 

corpo e o 

movemento, 

comunicando 

sensacións e 

�EFB4.1.1. 

Representa 

personaxes e 

situacións, 

mediante o corpo 

e o 

movemento con 

desinhibición e 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 
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Sincronización 

do 

movemento con 

estruturas 

rítmicas sinxelas. 

Ritmos 

baseados na 

introdución de 

acentos nunha 

cadencia, 

ritmos baseados 

na duración 

dos intervalos 

(curtos ou 

longos). 

�B4.2. 

Execución de 

bailes ou 

danzas sinxelas 

representativas 

da cultura 

galega e doutras 

culturas, 

asociando o 

movemento 

corporal ao 

ritmo. 

�B4.3. 

Imitación de 

personaxes, 

obxectos e 

situacións. 

emocións. espontaneidade. 

�EFB4.1.2. 

Reproduce 

corporalmente 

una estrutura 

rítmica sinxela. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.1.3. 

Realiza bailes e 

danzas 

sinxelas 

representativas da 

cultura 

galega e doutras 

culturas. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

�o  

�B6.6. Coñecemento e práctica 

dalgúns xogos de Galicia. 

Descubrimento de xogos 

Galicia. 
�EF

tradicionais de Galicia.
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interculturais. 

�B6.7. Práctica de xogos libres 

e organizados. 

�EF

tradicionais de Galicia seguindo as

regras básicas.

� 

�l 

�m 

�o 

�B6.8. Xogos de aire libre no 

parque ou en contornos 

naturais próximos ao colexio. 

Exploración e gozo da 

motricidade ao aire libre, 

respectando a natureza. 

�B6.3. Manifestar 

respecto cara 

ao contorno e o medio 

natural 

nos xogos e actividades 

ao aire 

libre. 

�EF

medio natural.

�EF

respecto do medio ao efectuar 

algunha

actividade fóra do centro.

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO TERCEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

�a 

�c 

�d 

� 

�B1.1. 

Valoración e 

aceptación 

da propia 

realidade 

corporal e 

a dos e das 

demais. 

�B1.2. 

Aceptación e 

respecto 

cara ás normas, 

regras, 

�B1.1. Opinar 

tanto desde a 

perspectiva de 

participante 

como de 

espectador ou 

espectadora, 

ante as 

posibles 

situacións 

conflitivas 

xurdidas, 

�EFB1.1.1. 

Investiga, 

reflexiona e 

debate de 

forma guiada 

sobre distintos 

aspectos da 

moda e a 

imaxe 

corporal 

dos modelos 

publicitarios. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�CD 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO TERCEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�m  

estratexias e 

persoas que 

participan no 

xogo. 

Elaboración 

participando en 

debates, e 

aceptando as 

opinións dos e 

das demais. 

�EFB1.1.2. 

Explica aos seus 

compañeiros e ás 

súas compañeiras 

as características 

�CCL 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 
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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. 

dun xogo 

practicado 

na clase. 

�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 

�i  

�B1.4. 

Utilización de 

medios 

tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe 

para obter 

información, 

relacionada coa 

área. 

�B1.5. 

Integración nas 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación 

no proceso de 

aprendizaxe. 

�B1.2. Buscar e 

presentar 

información e 

compartila, 

utilizando fontes 

de información 

determinadas e 

facendo uso 

das tecnoloxías 

da información 

e a 

comunicación 

como 

recurso de apoio 

á área. 

�EFB1.2.1. 

Utiliza as novas 

tecnoloxías 

para localizar a 

información que 

se lle 

solicita. 

�CD 

�CAA 

�CSIEE 

�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 

�CCL 

�CSC 

�CD 
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situacións e 

respecta as 

opinións dos e 

das demais. 

�a 

� 

�l 

�B1.6. 

Implicación 

activa en 

actividades 

motrices 

diversas, 

recoñecendo e 

aceptando as 

diferenzas 

individuais no 

nivel 

de habilidade. 

�B1.3. 

Demostrar un 

comportamento 

persoal e 

social 

responsable, 

respectándose a 

un mesmo e 

aos outros e 

outras nas 

�EFB1.3.1. 

Demostra certa 

autonomía 

resolvendo 

problemas 

motores. 

�CSIEE 

�CAA 

�CCEC 

�CSC 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO TERCEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�n  

�B1.7. Uso 

correcto de 

materiais 

e espazos na 

práctica da 

Educación 

física. 

�B1.8. O 

coidado do 

corpo e a 

consolidación 

de hábitos de 

hixiene 

corporal. 

�B1.9. 

Adopción de 

condutas 

seguras ao 

actividades 

físicas e nos 

xogos, 

aceptando as 

normas e 

regras 

establecidas 

e actuando 

con 

interese e 

iniciativa 

individual e 

traballo en 

equipo. 

�EFB1.3.2. 

Coñece e 

respecta a 

normas de 

educación viaria 

en 

contornos 

habituais e non 

habituais. 

�CSC 

�CAA 

�EFB1.3.3. 

Participa na 

recollida e 

organización de 

material utilizado 

nas 

clases. 

�CSC 

�EFB1.3.4. 

Acepta formar 
�CSC, CAA 
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actuar como 

peóns 

ou peoas nas 

saídas polo 

contorno do 

colexio. 

parte do 

grupo que lle 

corresponda e o 

resultado das 

competicións con 

deportividade. 

�EFB1.3.5. 

Incorpora nas 

súas rutinas o 

coidado e hixiene 

do corpo. 

�CSC, CSIEE, 

CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

�b 

� 

�m 

�B2.1. 

Valoración e 

aceptación 

da propia 

realidade 

corporal e 

a dos e das 

demais 

mostrando 

una actitude 

crítica cara ao 

modelo 

estético-

corporal 

socialmente 

vixente. 

�B2.2. 

Seguridade, 

confianza 

nun mesmo ou 

nunha mesma 

e nos demais. 

�B2.3. 

Autonomía 

persoal: 

autestima, 

expectativas 

realistas de 

�B2.1. 

Aceptar e 

respectar a 

propia 

realidade 

corporal e a 

dos e das 

demais. 

�EFB2.1.1. 

Respecta a 

diversidade de 

realidades 

corporais e de 

niveis de 

competencia 

motriz entre os 

nenos e 

nenas da clase. 

�CSC 

�CAA 
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éxito. 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO TERCEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�b 

� 

�B2.4. 

Descubrimento 

dos 

elementos 

orgánico-

funcionais 

relacionados co 

movemento: 

circulación, 

respiración, 

locomoción 

(principais 

músculos e 

articulacións). 

�B2.5. Control do 

ritmo 

respiratorio en 

diferentes 

actividades. 

Toma de 

conciencia e inicio 

do 

control dos 

diferentes tipos 

de 

respiración. 

�B2.6. Equilibrio 

estático e 

dinámico sobre 

superficies 

estables e 

inestables e 

alturas 

�B2.2. Coñecer 

a estrutura e 

funcionamento 

do corpo para 

adaptar o 

movemento ás 

circunstancias e 

condicións de 

cada situación, 

sendo capaz de 

representar 

mentalmente o 

seu 

corpo na 

organización 

das 

accións 

motrices. 

�EFB2.2.1. 

Recoñece os 

dous tipos de 

respiración. 

�CAA 

�CSC 

�EFB2.2.2. 

Mantense en 

equilibrio 

sobre distintas 

bases de 

sustentación 

en diferentes 

posturas e 

posicións, 

durante un 

tempo 

determinado. 

�CSC 

�CAA 

�EFB2.2.3. 

Coñece os 

músculos e 

articulacións 

principais que 

participan 

en 

movementos 

segmentarios 

básicos 

e no control 

postural. 

�CMCCT 

�CAA 

�CSC 

�EFB2.2.4. 

Colócase á 

esquerda 

dereita de 

diferentes 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 
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variables. 

�B2.7. 

Organización 

espacial 

(organización dos 

elementos 

no espazo, 

apreciación de 

distancias, 

traxectorias, 

orientación, 

lonxitude). 

Organización 

temporal 

(duración, 

sucesión, ritmo). 

Organización 

espazo-temporal 

velocidade, 

previsión do 

movemento). 

�B2.8. 

Consolidación da 

lateralidade e a 

súa proxección 

no espazo, con 

recoñecemento 

da esquerda e 

dereita dos e 

das demais. 

obxectos, 

persoas e 

espazos en 

movemento. 

�EFB2.2.5. 

Reacciona ante 

combinacións 

de estímulos 

visuais, 

auditivos e 

táctiles, dando 

respostas 

motrices 

axeitadas no 

tempo e no 

espazo. 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  
Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

�b 

� 

� 

�B3.1. Formas e posibilidades 

do movemento. Axuste e 

consolidación dos elementos 

�B3.1. Resolver 

situacións 

motrices con 

�EF

en 

diferentes tipos de contornos
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fundamentais na execución 

das habilidades motrices 

básicas. 

�B3.2. Utilización eficaz e 

económica das habilidades 

motrices básicas en medios e 

situacións estables e 

coñecidas. 

�B3.3. Inicio na adaptación 

das 

habilidades básicas a 

situacións non habituais e 

contornos descoñecidos ou 

con incerteza, incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

�B3.4. Mellora das 

capacidades 

físicas básicas de forma global 

e orientada á execución das 

habilidades motrices. 

�B3.5. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando a 

existencia de diferenzas no 

nivel de habilidade. 

diversidade de 

estímulos e 

condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e 

combinando 

as habilidades 

motrices 

básicas e 

adaptándoas ás 

condicións 

establecidas de 

forma eficaz. 

intentando non perder o equilibrio 

nin a

continuidade, e intentando axustar a

súa realización aos parámetros

espazo

�EF

motriz

básica do salto en diferentes tipos de

contornos intentando non perder o

equilibrio e a continuidade, e

intentando axustar a súa realización

aos parámetros espazo

�EF

motr

obxectos (lanzamento, recepción) en

diferentes tipos de contornos

intentando aplicar os xestos 

axeitados

e utilizando os segmentos 

dominantes.

�EF

motrices de xiro en dif

de 

contornos intentando non perder o

equilibrio e a continuidade, e

intentando axustar a súa realización

aos parámetros espazo

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  
Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

�a �B5.1. Consolidación de �B5.1. Recoñecer �
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�b 

� 

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. 

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. 

capacidades

físicas.

�

guiada,

información para comprender a

importancia duns hábitos de

alimentación correctos para a 

saúde.

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO TERCEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

  

�B5.3. 

Práctica 

segura da 

actividade 

física 

recoñecendo 

a 

importancia 

do 

quecemento, 

a 

dosificación 

do esforzo, a 

volta 

á calma e a 

relaxación. 

�EFB5.1.3. Coñece os 

efectos 

beneficiosos do exercicio 

físico para a 

saúde. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�EFB5.1.4. Adopta 

hábitos posturais 

axeitados. 

�CSC 

�CAA 

�CCL 

�CSIEE 

�CMCCT 

�EFB5.1.5. Realiza os 

quecementos de 

forma autónoma. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�  

�B5.4. Mellora da 

condición 

física orientada á 

saúde en 

función do 

�B5.2. 

Mellorar o 

nivel das súas 

capacidades 

físicas, 

�EFB5.2.1. Mellora o seu 

nivel de 

partida das capacidades 

físicas 

orientadas á saúde. 

�CAA 

�CSC 
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desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

regulando 

e dosificando 

a intensidade 

e 

duración do 

esforzo, 

tendo en 

conta as súas 

posibilidades 

e a 

súa relación 

coa saúde. 

�EFB5.2.2. Identifica a 

frecuencia 

cardíaca en repouso e 

realizando 

actividade física. 

�CAA 

�CMCCT 

�CSC 

�EFB5.2.3. Percibe 

diferentes niveis de 

intensidade e esforzo na 

estrutura da 

clase de Educación física. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 

�  

�B5.5. Adopción 

das medidas 

básicas de 

seguridade na 

execución das 

actividades 

�B5.3. 

Identificar e 

interiorizar a 

importancia 

da 

prevención, a 

recuperación 

e as medidas 

de 

�EFB5.3.1. Ten en conta 

a seguridade 

na práctica da actividade 

física, 

realizando  quecemento 

guiado 

�CAA 

�CSC 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

 

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. 

seguridade na 

realización da

práctica da 

actividade física.

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

�a 

�b 

� 

�m 

�B6.1. Descubrimento e 

aplicación das estratexias 

básicas de xogo relacionadas 

coa cooperación, a oposición e 

a cooperación-oposición. 

�B6.1. Resolv

retos tácticos

elementais propios 

do xogo e 

de actividades físicas, 
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�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. 

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 

�d 

� 

�m 

�o 

�B6.4. O xogo e o deporte como 

elementos da realidade social. 

Coñecemento e práctica de 

xogos tradicionais de Galicia. 

�B6.2. Coñecer a 

diversidade de

actividades físicas, 

lúdicas e 

deportivas, en 

especial as de

Galicia. 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO TERCEIRO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

  

�B6.5. 

Achegamento 

ao xogo 

doutras 

comunidades e 

países 

dos seus 

compañeiros e 

compañeiras 

�EFB6.2.2. 

Recoñece xogos 

e deportes 

tradicionais de 

Galicia. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.2.3. 

Realiza distintos 

xogos e 

deportes 

�CSC 

�CAA 
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da clase. tradicionais de 

Galicia 

seguindo as 

regras básicas. 

�a 

�b 

� 

�B6.6. Aplicación 

das 

habilidades 

básicas en 

situacións de 

xogo. 

�B6.7 

Participación en 

xogos de 

diferente 

tipoloxía e 

iniciación á 

práctica de 

actividades 

deportivas a 

través de xogos 

predeportivos e o 

deporte 

adaptado. 

�B6.3 

Relacionar os 

conceptos 

específicos de 

Educación física 

e os 

introducidos 

noutras áreas 

coa práctica de 

actividades 

físico-

deportivas. 

�EFB6.3.1. 

Comeza a 

recoñecer 

algunha 

capacidade 

física básica 

implicada nos 

xogos e 

actividades 

deportivas. 

�CSC 

�CAA 

�EFB6.3.2. 

Distingue en 

xogos e 

deportes 

individuais e 

colectivos 

estratexias de 

cooperación e 

de 

oposición. 

�CAA 

�CSC 

� 

�l 

�n 

�o 

�B6.8. Iniciación 

á orientación 

deportiva 

mediante 

propostas 

lúdicas (ximnasio, 

patio, 

parque). 

�B6.9. Práctica e 

gozo de 

actividades 

motrices lúdicas 

relacionadas coa 

natureza 

(xogos de campo, 

�B6.4. 

Manifestar 

respecto cara 

ao contorno e 

o medio 

natural 

nos xogos e 

actividades ao 

aire 

libre, 

identificando e 

realizando 

accións 

concretas 

dirixidas á 

�EFB6.4.1. 

Faise 

responsable da 

eliminación dos 

residuos que se 

xeran 

nas actividades 

no medio 

natural. 

�CSC 

�CAA 

�EFB6.4.2. 

Utiliza os 

espazos 

naturais, 

respectando a 

flora e a fauna 

�CSC 

�CAA 



 

Programación didáctica EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. Ano 2019/2020 

Páxina 37 de 94 

 

de 

exploración, de 

aventura, 

marcha, 

escalada...). 

�B6.10. 

Coñecemento e 

coidado 

da contorno 

natural. 

súa 

preservación. 

do lugar. 

 

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 

� 

�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 

�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 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar as 

dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade 

física. 

razoable. 

�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 

�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 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO CUARTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

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 

�CCL 

�CSC 
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forma correcta en 

diferentes 

situacións e 

respecta as 

opinións dos e 

das demais. 

�a 

� 

�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 

�EFB1.3.5. 

Acepta formar 

parte do 

grupo que lle 

corresponda e o 

resultado das 

�CSC 

�CAA 
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�B1.10. 

Identificación e 

respecto, ao 

realizar saídas 

fóra do colexio, 

dos sinais 

básicos de 

tráfico que 

competicións con 

deportividade. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO CUARTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  
Estándares de aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

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 

� 

�l 

�n 

�B1.6. 

Implicación 

activa en 

actividades 

motrices 

diversas, 

�B1.3. 

Demostrar un 

comportamento 

persoal e 

social 

responsable, 

�EFB1.3.1. Participa 

activamente nas 

actividades propostas 

buscando unha 

mellora da competencia 

motriz. 

�CSC 

�CAA 
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recoñecendo e 

aceptando as 

diferenzas 

individuais no 

nivel de 

habilidade. 

�B1.7. Uso 

correcto de 

materiais e 

espazos na 

práctica da 

Educación 

física. 

�B1.8. O 

coidado do 

corpo e 

a 

consolidación 

de hábitos 

de hixiene 

corporal. 

�B1.9. 

Coñecemento 

da 

normativa 

básica de 

circulación en 

rúas e 

estradas. 

�B1.10. 

Identificación 

e 

respecto, ao 

realizar saídas 

fóra do 

colexio, dos 

sinais 

básicos de 

tráfico que 

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. 

�EFB1.3.2. 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 

�EFB1.3.5. Acepta formar 

parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións 

con 

deportividade. 

�CSC 

�CAA 
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ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  CUARTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 4. 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS ARTÍSTICO 

EXPRESIVAS 

    

�b 

�d 

� 

� 

�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 

�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 
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base o 

folclore galego e 

outros 

bailes do mundo. 

�B4.4. Expresión 

de 

emocións e 

sentimentos a 

través do corpo, o 

xesto e o 

movemento. 

�EFB4.1.2. 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    

�b 

�d 

� 

�B4.5. 

Desenvolvemento 

das 

habilidades 

�B4.2. 

Relacionar os 

conceptos 

específicos 

�EFB4.2.1. 

Distingue as 

capacidades 

físicas básicas 

�CMCCT 

�CSC 

�CAA 
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motrices 

básicas, 

participando en 

de Educación 

física 

e os 

introducidos 

noutras 

áreas 

implicadas nas 

actividades 

artístico-

expresivas. 

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  CUARTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�  

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 

� 

�B5.1. 

Consolidación 

de 

hábitos de 

hixiene corporal 

e 

�B5.1. 

Recoñecer os 

efectos do 

exercicio 

físico, a 

hixiene, a 

�EFB5.1.1. 

Participa 

activamente nas 

actividades 

propostas para 

mellorar as 

�CSIEE 

�CAA 
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adquisición de 

hábitos 

posturais e 

alimentarios 

saudables 

relacionados 

coa 

actividade 

física. 

�B5.2. 

Recoñecemento 

dos 

beneficios da 

actividade 

física na saúde 

integral da 

persoa. 

�B5.3. Práctica 

segura da 

actividade 

física, 

recoñecendo a 

importancia 

do 

quecemento, a 

dosificación do 

esforzo, a 

volta á calma e 

a relaxación. 

alimentación 

e os hábitos 

posturais 

sobre a 

saúde e o 

benestar, 

manifestando 

unha 

actitude 

responsable 

cara a un 

mesmo ou 

mesma. 

capacidades 

físicas 

relacionándoas 

coa saúde. 

�EFB5.1.2. 

Relaciona os 

principais 

hábitos de 

alimentación coa 

actividade 

física (horarios de 

comidas, 

calidade/cantidade 

dos alimentos 

inxeridos etc.). 

�CSC 

�CAA 

�CMCCT 
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�EFB5.1.3. 

Coñece os efectos 

beneficiosos do 

exercicio físico 

para a 

saúde. 

�CSC 

�CAA    

�EFB5.1.4. 

Adopta hábitos 

posturais 

axeitados 

recoñecendo a súa 

importancia para 

saúde. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�CMCCT 

   

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  CUARTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 6. OS 

XOGOS E 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

    

�a 

�b 

� 

�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 

�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 

�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 



 

Programación didáctica EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. Ano 2019/2020 

Páxina 48 de 94 

 

aos 

comportamentos 

antisociais. 

�B6.3. 

Comprensión, 

aceptación e 

cumprimento 

das normas de 

xogo. 

individual, 

coordinada e 

cooperativa e 

desempeñando 

as diferentes 

funcións 

implícitas en 

xogos e 

actividades 

�EFB6.1.2. 

Utiliza as 

habilidades 

motrices 

básicas en 

distintos xogos 

e 

actividades 

físicas. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 
   

�d 

� 

�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 

�CCEC 

�CAA    
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orixe e a 

importancia 

dos xogos e os 

deportes 

tradicionais de 

Galicia. 

�CSC 

�EFB6.2.3. 

Realiza 

distintos xogos 

e 

deportes 

tradicionais de 

Galicia 

seguindo as 

regras básicas. 

�CSC 

�CAA    
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ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  CUARTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�a 

�b 

� 

�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    

� 

�l 

�n 

�o 

�B6.8 Iniciación á 

orientación 

deportiva 

mediante 

propostas lúdicas 

�B6.4 

Manifestar 

respecto cara 

ao contorno e 

o medio 

�EFB6.4.1. 

Faise 

responsable 

da 

eliminación 

�CSC 

�CAA 
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(ximnasio, 

patio, parque). 

�B6.9 Práctica e 

gozo de 

actividades 

motrices lúdicas 

relacionadas coa 

natureza 

(xogos de campo, 

de 

exploración, de 

aventura, 

marcha, 

escalada...). 

�B6.10 

Coñecemento e 

coidado da 

contorno natural. 

natural 

nos xogos e 

actividades ao 

aire 

libre, 

identificando e 

realizando 

accións 

concretas 

dirixidas á 

súa 

preservación. 

dos residuos 

que se xeran 

as actividades 

no medio 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. 

CONTIDOS 

COMÚNS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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�a 

�c 

�d 

� 

�m 

�B1.1. 

Valoración e 

aceptación da 

propia 

realidade 

corporal e a 

dos e 

das demais. 

�B1.2. 

Adopción de 

actitudes 

de 

colaboración, 

tolerancia, 

respecto e 

resolución 

pacífica dos 

conflitos na 

práctica de 

xogos e 

outras 

actividades 

físicas. 

�B1.3. 

Confianza nas 

propias 

capacidades 

para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar as 

dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade 

física. 

�B1.4. 

Actitudes de 

aceptación, 

�B1.1. Opinar 

coherentemente 

con actitude 

crítica, tanto 

desde a 

perspectiva de 

participante 

como de 

espectador ou 

espectadora, 

ante as posibles 

situacións 

conflitivas 

xurdidas, 

participando en 

debates, e 

aceptando as 

opinións dos e 

das demais. 

�EFB1.1.1. 

Adopta unha 

actitude 

crítica 

ante as 

modas e a 

imaxe 

corporal dos 

modelos 

publicitarios. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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respecto e 

valoración 

cara a un 

mesmo, 

aos 

compañeiros 

e 

compañeiras 

e ao medio. 

�EFB1.1.2. Explica 

aos seus 

compañeiros e 

compañeiras as 

características dun 

xogo practicado na 

clase e o seu 

desenvolvemento. 

�CCL 

�CAA 

�CSC 
   

�EFB1.1.3. Mostra 

boa disposición 

para 

solucionar os 

conflitos de xeito 

razoable. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
   

�EFB1.1.4. 

Recoñece e 

cualifica 

negativamente as 

condutas 

inapropiadas que 

se producen na 

práctica ou nos 

espectáculos 

deportivos. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
   

�EFB1.1.5. 

Demostra un nivel 

de 

autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 
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�i  

�B1.5. 

Utilización de 

medios 

tecnolóxicos 

no proceso 

de 

aprendizaxe 

para obter 

�B1.2. Extraer e 

elaborar 

información 

relacionada con 

temas de 

interese na 

etapa, e 

�EFB1.2.1. 

Utiliza as 

novas 

tecnoloxías 

para 

localizar e 

extraer a 

información 

que se lle 

solicita. 

�CD 

�CAA 

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. 

CONTIDOS 

COMÚNS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

    

�a 

�c 

�d 

� 

�m 

�B1.1. 

Valoración e 

aceptación da 

propia 

realidade 

corporal e a 

dos e 

das demais. 

�B1.2. 

Adopción de 

actitudes 

de 

colaboración, 

tolerancia, 

respecto e 

resolución 

pacífica dos 

conflitos na 

práctica de 

�B1.1. Opinar 

coherentemente 

con actitude 

crítica, tanto 

desde a 

perspectiva de 

participante 

como de 

espectador ou 

espectadora, 

ante as posibles 

situacións 

conflitivas 

xurdidas, 

participando en 

debates, e 

aceptando as 

opinións dos e 

das demais. 

�EFB1.1.1. 

Adopta unha 

actitude 

crítica 

ante as 

modas e a 

imaxe 

corporal dos 

modelos 

publicitarios. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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xogos e 

outras 

actividades 

físicas. 

�B1.3. 

Confianza nas 

propias 

capacidades 

para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar as 

dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade 

física. 

�B1.4. 

Actitudes de 

aceptación, 

respecto e 

valoración 

cara a un 

mesmo, 

aos 

compañeiros 

e 

compañeiras 

e ao medio. 

�EFB1.1.2. Explica 

aos seus 

compañeiros e 

compañeiras as 

características dun 

xogo practicado na 

clase e o seu 

desenvolvemento. 

�CCL 

�CAA 

�CSC 
   

�EFB1.1.3. Mostra 

boa disposición 

�CSC 

�CAA    
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para 

solucionar os 

conflitos de xeito 

razoable. 

�CSIEE 

�EFB1.1.4. 

Recoñece e 

cualifica 

negativamente as 

condutas 

inapropiadas que 

se producen na 

práctica ou nos 

espectáculos 

deportivos. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
   

�EFB1.1.5. 

Demostra un nivel 

de 

autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 
   

�i  

�B1.5. 

Utilización de 

medios 

tecnolóxicos 

no proceso 

de 

aprendizaxe 

para obter 

�B1.2. Extraer e 

elaborar 

información 

relacionada con 

temas de 

interese na 

etapa, e 

�EFB1.2.1. 

Utiliza as 

novas 

tecnoloxías 

para 

localizar e 

extraer a 

información 

que se lle 

solicita. 

�CD 

�CAA 

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

afectan aos 

peóns e 

peoas e 

ás persoas 

�EFB1.3.6. 

Recoñece e 

respecta as 

normas de 

�CSC 

�CAA   
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ciclistas. educación viaria 

en 

contornos 

habituais e non 

habituais. 

BLOQUE 2. O 

CORPO: 

IMAXE E 

PERCEPCIÓN 

    

�b 

� 

�m 

�B2.1. 

Valoración e 

aceptación da 

propia 

realidade 

corporal e a das 

demais persoas 

mostrando 

unha actitude 

crítica cara ao 

modelo estético-

corporal 

socialmente 

vixente. 

�B2.2. 

Seguridade, 

confianza 

nun mesmo e nas 

demais 

persoas. 

�B2.3. 

Autonomía 

persoal: 

autoestima, 

expectativas 

realistas de éxito. 

�B2.1. 

Valorar, 

aceptar e 

respectar a 

propia 

realidade 

corporal e a 

dos e das 

demais, 

mostrando 

unha actitude 

reflexiva e 

crítica. 

�EFB2.1.1. 

Respecta a 

diversidade de 

realidades 

corporais e de 

niveis de 

competencia 

motriz entre os 

nenos e 

nenas da clase. 

�CSC 

�CAA 

�EFB2.1.2. 

Toma de 

conciencia 

das 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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esixencias e 

valoración do 

esforzo que 

comportan as 

aprendizaxes 

de novas 

habilidades. 

BLOQUE 3. 

HABILIDADES 

MOTRICES 
    

�b 

� 

� 

�B3.1. 

Adaptación da 

execución das 

habilidades 

motrices a 

situacións de 

práctica de 

complexidade 

crecente, con 

eficiencia, 

seguridade e 

creatividade. 

�B3.2. 

Realización 

combinada 

de 

desprazamentos, 

saltos, 

�B3.1. 

Resolver 

situacións 

motrices con 

diversidade de 

estímulos e 

condicionantes 

espazo-

temporais, 

seleccionando 

e combinando 

as habilidades 

motrices 

básicas e 

adaptándoas 

ás 

�EFB3.1.1. 

Realiza 

desprazamentos 

adaptándose a 

diferentes tipos 

de 

contornos e de 

actividades 

físico 

deportivas e 

artístico-

expresivas 

axustándose a 

parámetros 

espazo 

temporais e 

intentando 

manter o 

equilibrio 

postural. 

�CSC 

�CCEC 

�CAA 

�CSIEE 

 

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

xiros, 

lanzamentos e 

recepcións. 

condicións 

establecidas de 

forma eficaz. 

�EFB3.1.2. 

Realiza a 

habilidade motriz 

�CSC 

�CCEE 

�CAA 
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�B3.3. 

Adaptación 

das 

habilidades 

motrices a 

contornos de 

práctica non 

habituais que 

favorezan 

toma de 

decisións, con 

seguridade e 

autonomía: o 

medio natural. 

�B3.4. 

Control e 

dominio 

motor e 

corporal desde 

unha 

formulación 

previa á 

acción. 

�B3.5. 

Mellora das 

capacidades 

físicas básicas 

de forma 

xenérica e 

orientada á 

execución das 

habilidades 

motrices, 

recoñecendo a 

influencia da 

condición 

física na 

mellora 

destas. 

�B3.6. 

básica de salto 

adaptándose a 

diferentes tipos 

de contornos e 

de 

actividades 

físico-deportivas 

e 

artístico-

expresivas, 

axustando a súa 

realización aos 

parámetros 

espazo 

temporais e 

intentando 

manter o 

equilibrio 

postural. 

�CSIEE 

�EFB3.1.3. 

Adapta as 

habilidades 

motrices básicas 

de manipulación 

de 

obxectos 

(lanzamento, 

recepción, 

golpeo etc.) a 

diferentes tipos 

de 

contornos e de 

actividades físico 

deportivas e 

artístico-

expresivas 

interiorizando e 

aplicando os 

xestos 

cos segmentos 

�CSC 

�CCEE 

�CAA 

�CSIEE 
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Autonomía e 

confianza 

nas propias 

habilidades 

motrices en 

situacións e 

contornos non 

habituais. 

�B3.7. 

Valoración do 

esforzo 

e o traballo 

ben executado 

desde o punto 

de vista motor 

como base 

para a propia 

superación. 

dominantes e 

iniciando 

a práctica cos 

non dominantes. 

�EFB3.1.4. 

Aplica as 

habilidades 

motrices de xiro 

a diferentes tipos 

de 

contornos e de 

actividades físico 

deportivas e 

artístico-

expresivas tendo 

en conta os dous 

eixes corporais e 

os 

dous sentidos, e 

axustando a súa 

realización aos 

parámetros 

espazo 

temporais e 

intentando 

manter o 

equilibrio 

postural. 

�CSC 

�CCEE 

�CAA 

�CSIEE 

 

�EFB3.1.5. 

Mantén o 

equilibrio en 

diferentes 

posicións e 

superficies. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 
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�B3.8. 

Disposición 

favorable a 

participar en 

actividades 

físicas diversas 

aceptando 

as propias 

posibilidades 

e 

limitacións, así 

como a 

existencia de 

diferenzas no 

nivel de 

habilidade. 

�EFB3.1.6. 

Realiza 

actividades 

físicas e 

xogos no medio 

natural ou en 

contornos non 

habituais, 

adaptando as 

habilidades 

motrices á 

diversidade e 

incerteza 

procedente da 

contorno e ás 

súas 

posibilidades. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
  

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

�b 

�d 

� 

� 

�m 

�o 

�B4.1. O corpo 

e o 

movemento. 

Exploración, 

conciencia e 

gozo das 

posibilidades e 

recursos da 

linguaxe 

corporal. 

�B4.2. 

Recoñecemento 

e 

utilización 

creativa das 

zonas corporais 

e 

compoñentes do 

movemento 

expresivo: 

espazo, tempo e 

�B4.1. 

Utilizar os 

recursos 

expresivos do 

corpo e o 

movemento, 

de forma 

estética 

e creativa, 

comunicando 

sensacións, 

emocións e 

ideas. 

�EFB4.1.1. 

Representa 

personaxes, 

situacións, ideas, 

sentimentos 

utilizando os 

recursos 

expresivos do 

corpo 

individualmente, 

en parellas ou 

en grupos. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

 

�EFB4.1.2. 

Representa ou 

expresa 

movementos a 

partir de 

estímulos 

rítmicos ou 

musicais, 

individualmente, 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 
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a intensidade. 

Zonas 

corporais: de 

equilibrio 

(pernas e pés), 

de forza 

(centro de 

gravidade 

corporal), de 

autoridade 

(peito, 

ombreiros, 

brazos) e 

expresiva 

(rostro, mirada e 

pescozo). 

�B4.3. 

Expresión e 

comunicación de 

sentimentos e 

emocións 

individuais e 

compartidas a 

en parellas ou 

grupos. 

 

�EFB4.1.3. 

Coñece e leva a 

cabo bailes 

e danzas 

representativas 

da cultura 

galega e doutras 

culturas, 

seguindo 

unha coreografía 

básica. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 

 

�EFB4.1.4. 

Constrúe e leva a 

cabo 

composicións 

grupais en 

interacción 

cos compañeiros 

e compañeiras 

utilizando os 

recursos 

expresivos do 

corpo e partindo 

de estímulos 

musicais 

ou plásticos. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�B3.8. 

Disposición 

favorable a 

participar en 

actividades 

físicas diversas 

aceptando 

�EFB3.1.6. 

Realiza 

actividades 

físicas e 

xogos no medio 

natural ou en 

contornos non 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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as propias 

posibilidades 

e 

limitacións, así 

como a 

existencia de 

diferenzas no 

nivel de 

habilidade. 

habituais, 

adaptando as 

habilidades 

motrices á 

diversidade e 

incerteza 

procedente da 

contorno e ás 

súas 

posibilidades. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

�b 

�d 

� 

� 

�m 

�o 

�B4.1. O corpo 

e o 

movemento. 

Exploración, 

conciencia e 

gozo das 

posibilidades e 

recursos da 

linguaxe 

corporal. 

�B4.2. 

Recoñecemento 

e 

utilización 

creativa das 

zonas corporais 

e 

compoñentes do 

movemento 

expresivo: 

espazo, tempo e 

a intensidade. 

Zonas 

corporais: de 

equilibrio 

(pernas e pés), 

de forza 

(centro de 

�B4.1. 

Utilizar os 

recursos 

expresivos do 

corpo e o 

movemento, 

de forma 

estética 

e creativa, 

comunicando 

sensacións, 

emocións e 

ideas. 

�EFB4.1.1. 

Representa 

personaxes, 

situacións, ideas, 

sentimentos 

utilizando os 

recursos 

expresivos do 

corpo 

individualmente, 

en parellas ou 

en grupos. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

 

�EFB4.1.2. 

Representa ou 

expresa 

movementos a 

partir de 

estímulos 

rítmicos ou 

musicais, 

individualmente, 

en parellas ou 

grupos. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

 

�EFB4.1.3. 

Coñece e leva a 

cabo bailes 

e danzas 

representativas 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 
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gravidade 

corporal), de 

autoridade 

(peito, 

ombreiros, 

brazos) e 

expresiva 

(rostro, mirada e 

pescozo). 

�B4.3. 

Expresión e 

comunicación de 

sentimentos e 

emocións 

individuais e 

compartidas a 

da cultura 

galega e doutras 

culturas, 

seguindo 

unha coreografía 

básica. 

 

�EFB4.1.4. 

Constrúe e leva a 

cabo 

composicións 

grupais en 

interacción 

cos compañeiros 

e compañeiras 

utilizando os 

recursos 

expresivos do 

corpo e partindo 

de estímulos 

musicais 

ou plásticos. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

(espazos, materiais, 

tempos...) para 

adaptalas ás 

necesidades do 

grupo. 

    

BLOQUE 5. 

ACTIVIDADE FÍSICA 

E SAÚDE 
    

�a 

�b 

� 

�B5.1. 

Autonomía na 

hixiene 

corporal 

(vestimenta e 

aseo 

�B5.1. 

Recoñecer os 

efectos do 

exercicio 

físico, a 

hixiene, a 

�EFB5.1.1. 

Ten interese 

por mellorar 

as 

capacidades 

físicas. 

�CSIEE 

�CAA 



 

Programación didáctica EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. Ano 2019/2020 

Páxina 65 de 94 

 

tras o exercicio) 

e 

adquisición de 

hábitos 

posturais e 

alimentarios 

saudables 

(incluída a 

correcta 

hidratación 

durante 

e despois do 

exercicio). 

�B5.2. 

Recoñecemento 

dos 

beneficios da 

actividade 

física na saúde 

integral da 

persoa e 

identificación 

crítica 

das prácticas 

pouco 

saudables 

(sedentarismo, 

abuso do lecer 

audiovisual, 

adicción ás 

novas 

tecnoloxías, 

consumo de 

tabaco ou 

alcohol...). 

Valoración do 

xogo e o 

deporte como 

alternativas 

aos hábitos 

alimentación 

e os hábitos 

posturais 

sobre a saúde 

e o 

benestar, 

manifestando 

unha 

actitude 

responsable 

cara a un 

mesmo. 
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nocivos para a 

saúde. 

�B5.3. 

Adquisición de 

hábitos 

de quecemento 

(global e 

específico), de 

dosificación 

do esforzo e 

recuperación, 

necesarios para 

previr 

lesións. 

�EFB5.1.2. 

Relaciona os 

principais 

hábitos de 

alimentación coa 

actividade 

física (horarios de 

comidas, 

calidade/cantidade 

dos alimentos 

inxeridos etc.). 

�CSC 

�CAA 

�CMCT 
   

�EFB5.1.3. 

Recoñece os efectos 

beneficiosos do 

exercicio físico para 

a 

saúde e os 

prexudiciais do 

sedentarismo, 

dunha dieta 

desequilibrada e do 

consumo de 

alcohol, tabaco e 

outras substancias.. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
   

�EFB5.1.4. Adopta �CSC 
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hábitos posturais 

axeitados na súa 

vida cotiá e na 

práctica da 

actividade física, 

recoñecendo a súa 

importancia para 

saúde. 

�CAA 

�CCL 

�CSIEE 

�CMCT 

�EFB5.1.5. Realiza 

os quecementos de 

forma autónoma e 

sistemática. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
   

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO  QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�  

�B5.4. Mellora da 

condición 

física orientada á 

saúde en 

función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

�B5.2. 

Mellorar o 

nivel das súas 

capacidades 

físicas, 

regulando 

e dosificando 

a intensidade 

e 

duración do 

esforzo, 

tendo en 

conta as súas 

posibilidades 

e a 

súa relación 

coa saúde. 

�EFB5.2.1. 

Mostra unha 

mellora global 

con respecto 

ao seu nivel 

de partida 

das 

capacidades 

físicas 

orientadas á 

saúde. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 

�EFB5.2.2. 

Relaciona a 

frecuencia 

cardíaca e 

respiratoria, 

�CAA 

�CMCCT 

�CSC 
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con distintas 

intensidades de 

esforzo. 

�EFB5.2.3. 

Comeza a 

adaptar a 

intensidade do 

seu esforzo ao 

tempo 

de duración da 

actividade. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 
   

�  

�B5.5. 

Recoñecemento e 

aplicación das 

medidas 

básicas de 

prevención e 

seguridade na 

práctica de 

actividade física en 

relación 

coa execución 

motriz e co 

uso de materiais e 

espazos. 

�B5.6 Valoración 

da 

actividade física 

como factor 

esencial no 

mantemento e 

mellora da saúde. 

Aprecio, 

gusto e interese 

polo 

coidado do corpo. 

�B5.3. 

Identificar e 

interiorizar a 

importancia 

da 

prevención, a 

recuperación 

e as medidas 

de 

seguridade 

na realización 

da 

práctica da 

actividade 

física. 

�EFB5.3.1. 

Explica as 

lesións e 

enfermidades 

deportivas 

máis comúns, 

así como as 

accións 

preventivas e 

os 

primeiros 

auxilios 

básicos. 

�CCL 

�CAA 

�CSC 

�CMCCT 

BLOQUE 6. OS 

XOGOS E 

ACTIVIDADES 
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DEPORTIVAS 

�a 

�b 

� 

�B6..1 Uso 

adecuado das 

estratexias básicas 

dos 

xogos relacionadas 

coa 

�B6.1. 

Resolver 

retos tácticos 

elementais 

propios do 

xogo e 

de 

actividades 

físicas, con ou 

�EFB6.1.1. 

Utiliza os 

recursos 

adecuados 

para resolver 

situacións 

básicas de 

táctica 

individual e 

colectiva 

en diferentes 

situacións 

motrices. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 

 

 

ÁREA  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
CURSO  QUINTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

�m  

cooperación, a 

oposición e a 

cooperación-

oposición. 

�B6.2. 

Aceptación e 

respecto 

cara ás normas, 

regras e 

persoas que 

participan no 

xogo. Elaboración 

e 

cumprimento dun 

código de 

xogo limpo. 

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 

�EFB6.1.2. 

Realiza 

combinacións 

de 

habilidades 

motrices 

básicas 

axustándose 

a un 

obxectivo e a 

uns 

parámetros 

espazo-

temporais. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 

�d �B6.3. O xogo e �B6.2. �EFB6.2.1. �CCL 
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� 

�m 

�o 

o deporte 

como fenómenos 

sociais e 

culturais. Práctica 

de xogos 

e actividades 

deportivas de 

diferentes 

modalidades con 

dificultade 

crecente. 

�B6.4. 

Coñecemento, 

práctica 

e valoración dos 

xogos e 

deportes 

tradicionais de 

Galicia. 

Coñecemento e 

práctica de xogos 

doutras 

culturas. 

Coñecer e 

poñer en 

práctica a 

diversidade de 

actividades 

físicas, lúdicas, 

deportivas, en 

especial as de 

Galicia. 

Recoñece as 

diferenzas, 

características 

entre xogos 

populares, 

deportes 

colectivos, 

deportes 

individuais e 

actividades na 

natureza. 

�CCEE 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.2.2. 

Recoñece a 

riqueza cultural, 

a historia e a 

orixe dos xogos e 

os 

deportes 

tradicionais de 

Galicia. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 
   

�EFB6.2.3. 

Realiza distintos 

xogos e 

deportes 

tradicionais de 

Galicia 

respectando 

principios e 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 
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regras 

destes. 

�a 

�b 

� 

�B6.5. 

Desenvolvemento 

das 

habilidades 

motrices 

básicas, xenéricas 

e 

específicas e da 

condición 

física, 

participando en 

xogos 

predeportivos e 

en 

predeportes. 

Recoñecer e 

�B6.3. 

Relacionar os 

conceptos 

específicos de 

Educación 

física 

e os 

introducidos 

noutras áreas 

coa práctica de 

actividades 

físico-

deportivas. 

�EFB6.3.1. 

Identifica a 

capacidade 

física básica 

implicada de 

forma máis 

significativa 

nos 

exercicios. 

�CMCCT 

�CSC 

�CAA 

�EFB6.3.2. 

Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento 

das capacidades 

físicas para a 

mellora das 

habilidades 

motrices. 

�CMCCT 

�CAA 

�CSC 
   

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

�a 

�c 

�d 

� 

�m 

�B1.1. 

Valoración e 

aceptación da 

propia 

realidade 

corporal e a das 

demais persoas 

�B1.1. Opinar 

coherentemente 

con actitude 

crítica tanto 

desde 

a perspectiva de 

participante 

�EFB1.1.1. 

Adopta unha 

actitude crítica 

ante as modas e a 

imaxe corporal 

dos 

modelos 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 
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�B1.2..Adopción 

de actitudes 

de colaboración, 

tolerancia, 

respecto e 

resolución 

pacífica dos 

conflitos na 

práctica de xogos 

e outras 

actividades 

físicas. 

�B1.3. 

Confianza nas 

propias 

capacidades para 

desenvolver 

actitudes 

apropiadas e 

afrontar as 

dificultades 

propias da 

práctica da 

actividade física. 

�B1.4. Actitudes 

de 

aceptación, 

respecto e 

valoración cara a 

un mesmo, 

aos compañeiros 

e 

compañeiras e 

ao medio. 

como de 

espectador ou 

espectadora, 

ante as posibles 

situacións 

conflitivas 

xurdidas, 

participando en 

debates, e 

aceptando as 

opinións das 

demais persoas. 

publicitarios. 

�EFB1.1.2. 

Explica aos seus 

compañeiros e 

compañeiras as 

características 

dun xogo 

practicado na 

clase e o seu 

desenvolvemento. 

�CCL 

�CAA 

�CSC 

�EFB1.1.3. 

Recoñece e 

cualifica 

negativamente as 

condutas 

inapropiadas que 

se producen na 

práctica ou nos 

espectáculos 

deportivos. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�EFB1.1.4. 

Demostra un nivel 

de 

autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 

�i  

�B1.5. 

Utilización de 

medios 

tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe para 

�B1.2. Extraer 

e elaborar 

información 

relacionada con 

temas de 

interese na 

�EFB1.2.1. Utiliza 

as novas 

tecnoloxías 

para localizar e 

extraer a 

información 

�CD 

�CAA 
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obter etapa, e que se lle solicita. 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

información, 

relacionada coa 

área. 

�B1.6 

Integración das 

tecnoloxías da 

información e 

a comunicación 

no proceso 

de aprendizaxe. 

compartila, 

utilizando fontes 

de 

información 

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, e 

utilizando 

programas de 

presentación. 

�CCL 

�CD 

�CAA 

 

�EFB1.2.3. 

Expón as súas 

ideas de 

forma coherente 

e exprésase de 

forma 

correcta en 

diferentes 

situacións e 

respecta as 

opinións dos e 

das 

demais. 

�CCL 

�CSC 

�a 

� 

�l 

�n 

�B1.7. 

Implicación 

activa en 

actividades 

motrices 

diversas, 

recoñecendo e 

aceptando as 

diferenzas 

�B1.3. 

Demostrar un 

comportamento 

persoal e 

social 

responsable, 

respectándose a 

un mesmo e 

ás demais 

�EFB1.3.1. 

Participa 

activamente nas 

actividades 

propostas 

buscando unha 

mellora da 

competencia 

motriz. 

�CSC 

�CAA 
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individuais no 

nivel de 

habilidade. 

�B1.8. Uso 

correcto de 

materiais e 

espazos na 

práctica da 

Educación 

física. 

�B1.9. O 

coidado do 

corpo e 

a consolidación 

de hábitos 

de hixiene 

corporal. 

�B1.10. 

Coñecemento 

da 

normativa 

básica de 

circulación en 

rúas e 

estradas. 

�B1.11. 

Identificación e 

respecto, ao 

realizar saídas 

fóra do colexio, 

dos sinais 

persoas nas 

actividades 

físicas, en 

distintos 

contornos 

incluíndo a 

natural e 

nos xogos, 

aceptando as 

normas e regras 

establecidas e 

actuando con 

interese e 

iniciativa 

individual e 

traballo en 

equipo. 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

básicos de tráfico 

que 

afectan aos 

peóns e peoas e 

 

�EFB1.3.6. 

Recoñece e 

respecta as 

normas de 

�CSC 

�CAA 
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ás persoas 

ciclistas. 

educación viaria 

en 

contornos 

habituais e non 

habituais. 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

�b 

� 

�m 

�B2.1. 

Valoración e 

aceptación da 

propia 

realidade 

corporal e a das 

demais persoas 

mostrando 

una actitude 

crítica cara ao 

modelo estético-

corporal 

socialmente 

vixente. 

�B2.2. 

Seguridade, 

confianza 

nun mesmo e nas 

demais 

persoas. 

�B2.3. 

Autonomía 

persoal: 

autoestima, 

expectativas 

realistas de éxito. 

�B2.1. 

Valorar, 

aceptar e 

respectar a 

propia 

realidade 

corporal e a 

das demais 

persoas, 

mostrando 

unha 

actitude 

reflexiva e 

crítica. 

�EFB2.1.1. 

Respecta a 

diversidade de 

realidades 

corporais e de 

niveis de 

competencia 

motriz entre os 

nenos e 

nenas da clase. 

�CSC 

�CAA 

�EFB2.1.2. 

Toma de 

conciencia das 

esixencias e 

valoración do 

esforzo que 

comportan as 

aprendizaxes de 

novas 

habilidades. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

�b 

� 

� 

�B3.1. 

Adaptación da 

execución das 

habilidades 

motrices a 

situacións de 

�B3.1. 

Resolver 

situacións 

motrices con 

diversidade de 

estímulos e 

�EFB3.1.1. 

Adapta os 

desprazamentos 

a diferentes tipos 

de contornos e 

de 

�CSC 

�CCEC 

�CAA 

�CSIEE 
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práctica de 

complexidade 

crecente, con 

eficiencia, 

seguridade e 

creatividade. 

�B3.2. 

Realización 

combinada 

de 

desprazamentos, 

saltos, 

condicionantes 

espazo-

temporais, 

seleccionando 

e combinando 

as habilidades 

motrices 

básicas e 

adaptándoas 

ás 

condicións 

establecidas de 

actividades 

físico-deportivas 

e 

artístico-

expresivas 

axustando a súa 

realización aos 

parámetros 

espazo 

temporais e 

mantendo o 

equilibrio 

postural. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándare

 

xiros, lanzamentos e 

recepcións. 

�B3.3. Adaptación das 

habilidades motrices a 

contornos de práctica non 

habituais que favorezan 

toma de decisións, con 

seguridade e autonomía: o 

medio natural. 

�B3.4. Control e dominio 

motor e corporal desde unha 

formulación previa á acción. 

�B3.5. Mellora das 

capacidades físicas básicas 

de forma xenérica e 

orientada á execución das 

habilidades motrices, 

forma eficaz. 

�EF

motriz

básica de salto a diferentes tipos de

contornos e de actividades físico

deportivas e artístico

axustando a súa realización aos

parámetros espazo

mantendo o equilibrio postural.

�EF

motrices básicas de manipulación de

obxectos (lanzamento, recepción,

golpeo etc.) a diferentes tipos de

contornos e de actividades físico

deportivas e artístico

aplicando correctamente os xestos e

utilizando os segmentos dominan

e 
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recoñecendo a influencia da 

condición física na mellora 

destas. 

�B3.6. Autonomía e confianza 

nas propias habilidades 

motrices en situacións e 

contornos non habituais. 

�B3.7. Valoración do esforzo 

e o traballo ben executado 

desde o punto de vista motor 

como base para a propia 

superación. 

non dominantes.

�EF

motrices de xiro a diferentes tipos de

contornos e de actividades físico

deportivas e artístico

tendo

en conta os tres eixes corporais e os

dous sentidos, e a

realización aos parámetros espazo

temporais e mantendo o equilibrio

postural.

�EF

diferentes posicións e superficies.

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

B3.8. Disposición 

favorable a 

participar en 

actividades 

físicas diversas 

aceptando 

as propias 

posibilidades e 

limitacións, así 

como a 

existencia de 

diferenzas no 

nivel de 

habilidade. 

� 

�EFB3.1.6. 

Realiza e propón 

actividades físicas 

e xogos no medio 

natural ou en 

contornos non 

habituais, 

adaptando as 

habilidades 

motrices á 

diversidade e 

incerteza 

procedente do 

contorno e ás súas 

posibilidades. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

�b 

�d 

� 

� 

�m 

�B4.1. O corpo 

e o 

movemento. 

Exploración, 

conciencia e 

�B4.1. 

Utilizar os 

recursos 

expresivos do 

corpo e o 

�EFB4.1.1. 

Representa 

personaxes, 

situacións, ideas, 

sentimentos, 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 
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�o gozo das 

posibilidades e 

recursos da 

linguaxe 

corporal. 

�B4.2. 

Recoñecemento 

e 

utilización 

creativa das 

zonas corporais e 

compoñentes do 

movemento 

expresivo: 

espazo, tempo e 

a intensidade. 

Zonas 

corporais: de 

equilibrio 

(pernas e pés), 

de forza 

(centro de 

gravidade 

corporal), de 

autoridade 

(peito, 

ombreiros, 

brazos) e 

expresiva (rostro, 

mirada e 

pescozo). 

�B4.3. 

Expresión e 

comunicación de 

sentimentos e 

emocións 

movemento, 

de forma 

estética 

e creativa, 

comunicando 

sensacións, 

emocións e 

ideas. 

utilizando os 

recursos 

expresivos do 

corpo 

individualmente, 

en parellas ou 

en grupos. 

�EFB4.1.2. 

Representa ou 

expresa de 

forma creativa 

movementos a 

partir de 

estímulos rítmicos 

ou musicais, 

individualmente, 

en parellas ou 

grupos. 

�CCEC 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.1.3. 

Coñece, propón e 

leva a 

cabo bailes e 

danzas 

representativas 

da cultura galega 

e doutras 

culturas, 

seguindo unha 

coreografía 

establecida. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

�CSIEE 

�EFB4.1.4. 

Constrúe e leva a 

cabo 

composicións 

grupais en 

interacción 

cos compañeiros e 

compañeiras 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

 



 

Programación didáctica EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. Ano 2019/2020 

Páxina 79 de 94 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO  SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

individuais e 

compartidas a 

través do corpo, o 

xesto e o 

movemento. 

�B4.4. Execución 

de bailes ou 

danzas do folclore 

popular 

galego valorando a 

importancia da súa 

conservación e 

difusión. 

Execución de 

danzas do 

mundo valorando a 

diversidade como 

factor de 

enriquecemento 

individual e 

colectivo. 

�B4.5. 

Participación na 

composición e 

execución de 

producións grupais 

a partir 

de estímulos 

rítmicos, 

musicais, 

poéticos... 

Elaboración de 

bailes, 

coreografías 

simples ou 

montaxes 

expresivas. 

 

utilizando os 

recursos 

expresivos do 

corpo e partindo 

de estímulos 

musicais, plásticos 

ou verbais. 
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�b 

�d 

� 

� 

�B4.6. 

Desenvolvemento 

das 

habilidades 

motrices 

básicas, xenéricas e 

específicas e da 

condición 

física, participando 

en 

actividades 

artístico 

expresivas. 

�B4.7. Recoñecer 

e valorar a 

posibilidade de 

cambiar as 

�B4.2. 

Relacionar os 

conceptos 

específicos 

de Educación 

física 

e os 

introducidos 

noutras 

áreas 

coa práctica 

de 

actividades 

artístico-

expresivas. 

�EFB4.2.1. 

Identifica a 

capacidade 

física básica 

implicada de 

forma máis 

significativa nas 

actividades 

expresivas. 

�CMCCT 

�CSC 

�CAA 

�EFB4.2.2. 

Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento 

das capacidades 

físicas para a 

mellora das 

habilidades 

motrices 

implicadas nas 

actividades 

artístico-

expresivas. 

�CMCCT 

�CAA 

�CSC 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

montaxes ou 

coreografías de 

actividades 

artístico 

expresivas 

(espazos, 

materiais, 

tempos...) para 

adaptalas ás 

necesidades do 

grupo. 

   

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

�a �B5.1. �B5.1. �EFB5.1.1. �CSIEE 
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�b 

� 

Autonomía na 

hixiene 

corporal 

(vestimenta e 

aseo 

tras o exercicio) 

e 

adquisición de 

hábitos 

posturais e 

alimentarios 

saudables 

(incluída a 

correcta 

hidratación 

durante 

e despois do 

exercicio). 

�B5.2. 

Recoñecemento 

dos 

beneficios da 

actividade 

física na saúde 

integral da 

persoa e 

identificación 

crítica 

das prácticas 

pouco 

saudables 

(sedentarismo, 

abuso do lecer 

audiovisual, 

adicción ás 

novas 

tecnoloxías, 

consumo de 

tabaco ou 

alcohol...). 

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. 

Interésase por 

mellorar as 

capacidades físicas. 

�CAA 

�EFB5.1.2. 

Relaciona os 

principais 

hábitos de 

alimentación coa 

actividade 

física (horarios de 

comidas, 

calidade/cantidade 

dos alimentos 

inxeridos etc.). 

�CSC 

�CAA 

�CMCCT 

�EFB5.1.3. 

Recoñece os 

efectos 

beneficiosos do 

exercicio físico para 

a 

saúde e os 

prexudiciais do 

sedentarismo, 

dunha dieta 

desequilibrada e do 

consumo de 

alcohol, tabaco e 

outras substancias. 

�CSC 

�CAA 

�CMCCT 

�EFB5.1.4. Adopta 

e promove hábitos 

posturais axeitados 

na súa vida cotiá e 

na práctica da 

actividade física, 

recoñecendo a súa 

importancia para 

saúde. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�CMCCT 
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Valoración do 

xogo e o 

deporte como 

alternativas 

aos hábitos 

nocivos para a 

saúde. 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

� 

B5.3. Adquisición 

de hábitos 

de quecemento 

(global e 

específico), de 

dosificación 

do esforzo e 

recuperación, 

necesarios para 

previr 

lesións. 

 

�EFB5.1.5. 

Realiza os 

quecementos de 

forma autónoma 

e sistemática, 

valorando a súa 

función 

preventiva. 

�CSC 

�CAA 

�CSIEE 

�  

�B5.4. Mellora da 

condición 

física orientada á 

saúde en 

función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

�B5.2. 

Mellorar o 

nivel das súas 

capacidades 

físicas, 

regulando 

e dosificando 

a intensidade 

e 

duración do 

esforzo, 

tendo en 

conta as súas 

posibilidades 

e a 

súa relación 

coa saúde. 

�EFB5.2.1. 

Mostra unha 

mellora global 

con respecto ao 

seu nivel de 

partida 

das capacidades 

físicas orientadas 

á 

saúde. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 

�EFB5.2.2. 

Identifica a súa 

frecuencia 

cardíaca e 

respiratoria, en 

distintas 

intensidades de 

�CAA 

�CMCCT 

�CSC 
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esforzo. 

�EFB5.2.3. 

Adapta a 

intensidade do 

seu 

esforzo ao tempo 

de duración da 

actividade. 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 

�EFB5.2.4. 

Identifica o seu 

nivel 

comparando os 

resultados 

obtidos en 

probas de 

valoración das 

capacidades 

físicas e 

coordinativas cos 

valores 

correspondentes 

á súa idade 

�CAA 

�CMCCT 

�CSC 

�  

�B5.5. 

Recoñecemento e 

aplicación das 

medidas 

básicas de 

prevención e 

seguridade na 

práctica de 

actividade física en 

relación 

�B5.3. 

Identificar e 

interiorizar a 

importancia 

da 

prevención, a 

recuperación 

e as medidas 

de 

seguridade 

na realización 

da 

práctica da 

actividade 

física. 

�EFB5.3.1 

Explica e recoñece 

as 

lesións e 

enfermidades 

deportivas 

máis comúns, así 

como as accións 

preventivas e os 

primeiros auxilios. 

�CCL 

�CAA 

�CSC 

�CMCCT 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 
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Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

coa execución 

motriz, ao uso 

de materiais e 

espazos. 

�B5.6. 

Valoración da 

actividade física 

como factor 

esencial no 

mantemento e 

mellora da 

saúde. Aprecio, 

gusto e 

interese polo 

coidado do 

corpo. 

   

BLOQUE 6. OS 

XOGOS E 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

    

�a 

�b 

� 

�m 

�B6.1. Uso 

adecuado das 

estratexias 

básicas dos 

xogos 

relacionadas 

coa 

cooperación, a 

oposición e a 

cooperación-

oposición. 

�B6.2. 

Aceptación e 

respecto 

cara ás normas, 

regras e 

persoas que 

�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 

�EFB6.1.1. 

Utiliza os 

recursos 

adecuados para 

resolver 

situacións 

básicas de 

táctica 

individual e 

colectiva 

en diferentes 

situacións 

motrices. 

�CSC 

�CSIEE 

�CAA 

�EFB6.1.2. 

Realiza 

combinacións 

de 

�CAA 

�CSIEE 

�CSC 
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participan no 

xogo. 

Elaboración e 

cumprimento 

dun código de 

xogo limpo. 

individual, 

coordinada e 

cooperativa e 

desempeñando 

as diferentes 

funcións 

implícitas en 

xogos e 

actividades 

habilidades 

motrices 

básicas 

axustándose a 

un obxectivo e 

a uns 

parámetros 

espazo-

temporais. 

�d 

� 

�m 

�o 

�B6.3. O xogo 

e o deporte 

como 

fenómenos 

sociais e 

culturais. 

Práctica de 

xogos 

e actividades 

deportivas de 

diferentes 

modalidades 

con 

dificultade 

crecente. 

�B6.4. 

Coñecemento, 

práctica 

e valoración 

dos xogos e 

deportes 

tradicionais de 

�B6.2. 

Coñecer, 

valorar e poñer 

en práctica a 

diversidade de 

actividades 

físicas, lúdicas, 

deportivas, en 

especial as de 

Galicia. 

�EFB6.2.1. 

Expón as 

diferenzas, 

características 

e/ou relacións 

entre 

xogos 

populares, 

deportes 

colectivos, 

deportes 

individuais e 

actividades 

natureza. 

�CCL 

�CCEE 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.2.2. 

Recoñece a 

riqueza cultural, 

a historia e a 

orixe dos xogos 

e os 

deportes 

tradicionais de 

Galicia. 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO SEXTO 

Obxectivos  Contidos  
Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

 

Galicia. 

Coñecemento e 

práctica de xogos 

 

�EFB6.2.3. 

Realiza e pon en 

valor 

�CCEC 

�CAA 

�CSC 
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doutras 

culturas. 

distintos xogos e 

deportes 

tradicionais 

de Galicia 

respectando os 

principios e 

regras específicas 

destes. 

�a 

�b 

� 

�B6.5. 

Desenvolvemento 

das 

habilidades 

motrices 

básicas, xenéricas e 

específicas e da 

condición 

física, participando 

en xogos 

predeportivos e en 

predeportes. 

Recoñecer e 

valorar a 

posibilidade de 

cambiar as regras 

de xogo 

(espazos, 

materiais, 

tempos...) para 

adaptalas ás 

necesidades do 

grupo. 

�B6.6. Uso 

adecuado das 

estratexias básicas 

dos 

xogos relacionadas 

coa 

cooperación, a 

oposición e a 

cooperación-

�B6.3. 

Relacionar os 

conceptos 

específicos 

de Educación 

física 

e os 

introducidos 

noutras 

áreas 

coa práctica 

de 

actividades 

físico-

deportivas. 

�EFB6.3.1. 

Identifica a 

capacidade 

física básica 

implicada de 

forma máis 

significativa nos 

exercicios. 

�CMCCT 

�CSC 

�CAA 

�EFB6.3.2. 

Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento 

das capacidades 

físicas para a 

mellora das 

habilidades 

motrices. 

�CMCCT 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.3.3. 

Distingue na 

práctica de 

xogos e deportes 

individuais e 

colectivos 

estratexias de 

cooperación 

e de oposición. 

�CMCCT 

�CAA 

�CSC 

�EFB6.3.4. 

Describe os 

exercicios 

realizados, usando 

os termos e 

�CMCCT 

�CCL 

�CSC 

�CAA 
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oposición. coñecementos que 

sobre o aparello 

locomotor se 

desenvolven na 

área de 

Ciencias da 

natureza. 

� 

�l 

�B6.7. Iniciación 

ao deporte 

de orientación 

(colexio, 

parque, medio 

natural). 

�B6.4. 

Manifestar 

respecto 

cara 

á contorno e 

o medio 

natural 

nos xogos e 

actividades 

ao aire 

EFB6.4.1. Faise 

responsable da 

eliminación dos 

residuos que se 

xeran 

as actividades no 

medio natural. 

�CSC 

�CAA 

 

 

ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  

�n 

�o 

Toma de contacto co 

compás. Participación na 

organización e 

desenvolvemento de xogos 

de orientación. 

�B6.8. Práctica responsable 

de actividades físicas lúdicas 

e deportivas nas saídas á 

contorno natural de Galicia. 

�6.9. Coñecemento, goce, 

coidado e valoración da 

natureza. 

libre, identificando e realizando 

accións concretas dirixidas á 

súa preservación. 

 

 

5) TEMPORALIZACIÓN 
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Primeiro e segundo 

SEPT-OUT NOV-DEC XAN-FEB MAR-ABR MAIO XUÑO 

“O meu 

corpo” 

Esquema 

corporal 

Equilibrios 

Lateralidade 

“O noso 

sitio” 

Organización 

do espazo 

“Nos 

movemos” 

Motricidade 

global 

“Nos 

comunicamos” 

Ritmo 

expresión 

corporal 

“Os meus 

xogos” 

Xogos 

tradicionais 

“Estamos 

sans” 

A saúde 

 

 

 

Terceiro e cuarto 

SEPT-OUT NOV-DEC XAN-FEB MAR-ABR MAIO XUÑO 

“O meu 

corpo” 

 

“O espazo” 

Desprazamentos  

“O 

movemento” 

Saltos, xiros, 

trepas e 

balanceos. 

“A 

expresión” 

Expresión 

corporal, 

danzas e 

mimo. 

“Os xogos” 

Xogos 

tradicionais 

“A saúde” 

 

 

Quinto e sexto 

SEPT OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ 

C
o

n
d

ic
ió

n
 

fí
si

ca
 

C
o

n
d

ic
ió

n
 

fí
si

ca
 

H
o

c
ey

 

R
aq

u
et

as
 

H
ab

ili
d

ad
es

 

xi
m

n
ás

ti
ca

s 

Ex
p

re
si

ó
n

 

co
rp

o
ra

l 

B
al

o
n

m
án

 

M
in

ib
as

e
t 

Fu
tb

it
o

 

D
ep

o
rt

es
 

al
te

rn
at

iv
o

s 
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6) ESTRATEXIASDIDÁCTICAS,ORIENTACIONES METODOLÓXICAS 

 

 

Propoñemos para un adecuado aprendizaxe: 

 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumno, segundo as súas 

características, competencias e coñecementos. 

 

• Asegurar aprendizaxes construtivos e significativos, diagnosticando os 

coñecementos por  medio da Avaliación Inicial, para que vaia aprendendo a 

se quen de conectar e integrar os contidos e as estratexias coas que vai a 

adquirir ó longo da etapa. 

 

• Favorecer a aprendizaxe autónoma do alumnos/as de forma que coas 

directrices do profesor realice aprendizaxes significativos por si mesmos, 

aprendendo a aprender, favorecendo a memoria comprensiva e facilitando 

que chegue a ser quen de relacionar os distintos contidos. 

 

• Motivar adecuadamente, creando situacións que conecten cós seus 

intereses, propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía 

nas relacións, e sobre todo, potenciando o gusto por aprender. 

 

• Analizar os esquemas previos de coñecemento, asegurando que poden 

abordar a seguinte nova aprendizaxe e reforzando os conceptos previos 

mais débiles e sensibles. 

 

• Formar grupos nos que se favorezan as relacións humanas, facilitando o 

diálogo, propiciando a interrelación cós demais grupos repartindo 

competencias e responsabilidades, desenvolvendo as capacidades de 

autoxestión e cooperación e favorecendo a aprendizaxe cooperativa. 

 

• Buscar interrelacións cada vez  mais significativas entre o ámbito familiar e 

escolar de cara a conseguir que os alumnos/as vexan na escola unha 

continuidade da familia. 
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7) ACTIVIDADES 

 

Levaremos a cabo diferentes tipos de actividades que poñan en funcionamento 

capacidades de acción-reflexión dos alumnos por iso as súas características serán: 

 

♦ Motivadoras, coeducadoras, gratificantes, útiles. 

♦ Cércanas a realidade e características dos alumnos. 

♦ Creativas. 

♦ Actividades individuais e grupais. 

♦ Flexibles na súa realización. 

 

 

Serán as seguintes: 

 

Actividades de iniciación-motivación: Serven de “marco de presentación” dos contidos 

concretos que se van abordar. Espertaran o interese dos alumnos polo que respecta a 

realidade que deben aprender. 

Actividades de coñecementos previos: Son as que se realizan para coñecer ideas, 

opinións, acertos e erros conceptuais dos alumnos sobre os contidos que se van a 

desenvolver 

Actividades de “desenvolvemento e de aprendizaxe”: Son as que permiten coñecer os 

conceptos, procedementos e as novas actitudes, segundo o programado nos 

obxectivos 

Actividades de profundización e reforzo: Permiten atender as diferentes demandas 

informativas e de coñecementos o longo do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Serven 

para responder as diferenzas individuais dos alumnos e os seus distintos ritmos de 

aprendizaxe (Téñase presente co reforzo non equivale a reiteración: as actividades de 
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reforzo non son “mais do mesmo”, senón que con elas perséguese alcanzar os 

obxectivos e traballar os contidos mediante outras estratexias e outros tipos de 

actividades). 

Actividades de ampliación: Son actividades que (ademais de empregarse como 

consolidación ou como profundización e reforzo) serven para “saber mais” e, sobre 

todo, para “saber mellor”. 

Actividades de aplicación: Mediante este tipo de actividades, o alumno “pon en 

práctica”, organiza, integra ou utiliza os coñecementos adquiridos. 

Actividades de transferencia: Permiten “proxectar” os coñecementos a novas 

situacións, transcendendo o contexto no que se produxo a súa adquisición, e mediante 

o establecemento de analoxías, inferencias, etc. En consecuencia, son actividades con 

certo nivel de complexidade, xa que por medio delas pódese comprobar a 

funcionalidade dos aprendizaxes. 

Actividades de síntese: Aglutinan e integran varios contidos básicos. Son moi 

adecuados para poñer en marcha a capacidade construtiva dos alumnos. 

Actividades de avaliación: Incluirían as actividades dirixidas a avaliación que no 

estiveran cubertas polas actividades dos tipos anteriores 

 

 

 

 

 

 

       NOVAS PROPOSTAS: 

  

• 1º EP: Visita a Biblioteca Xosé Neira Vilas, obra de teatro “Safari”, Desafío 

Naturnova, charla sobre hixiene bucodental, visita ao Gadis. 

• 2º EP: Visita a Biblioteca Xosé Neira Vilas, Desafío Naturnova, obra de teatro “ 

Safari”, charla sobre hixiene bucodental. 

• 3º EP: Visita a Biblioteca Xosé Neira Vilas 

• 4º EP: Visita ao Mercado, visita aos Castros, visita á Escola de Artes e Oficios. 

• 5º EP: Visita a Biblioteca Xosé Neira Vilas, Obra de teatro “Balones rosas, Barbies 

carpinteras”, visita do Seprona, visita da policía, visita dos avós, Spelling Bee, 

visita á Escola de Artes e Oficios. 

• 6º EP: Vida e Obras de Daniel Castelao, Visita a Biblioteca Xosé Neira Vilas, Obra 

de teatro “Balones rosas, Barbies carpinteras”, visita do Seprona, programa 

‘’Ciberexpertos’’, Obra de teatro “Alice’s adventures in Wonderland”, Naturnova: 

“Plásticos, o novo inimigo” 
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8) RECURSOS 

 

O departamento de educación física conta cun ximnasio de 300m2 e dous patios para a 

práctica da actividade. 

Materiais: pelotas de diversos tipos, segundo o deporte e a idade dos nenos/as: 

baset, balonmán, voleibol, pelotas de tenis, pelotas brandas de psicomotricidade, 

balóns de futbito; cordas, picas, aros, canastras, porterías, materiais alternativos 

recompilados polos mestres: globos, tacos de madeira, botes, rodas de coche, gomas, 

xornais; materiais para xogos tradicionais: buxainas, unha chave, unha ra, ferraduras, 

etc. 

 

 

9) CRITERIOS CONCRETOS DE AVALIACIÓN E PROMOCION 

 

� Primeiro e segundo  

 

- Comprobar que diferenza as distintas parte do corpo en si mesmo e nos 

demais. 

- Ver se é capaz de orientarse, respecto a si mesmo no espazo coñecido 

coas relacións básicas. 

- Avaliar a utilización das distintas destrezas básicas. 

- Avaliar a coordinación á hora de botar en desprazamento. 

- Comprobar o dominio dos desprazamentos e das súas traxectorias. 

- Ser capaz de adaptar o movemento do corpo a ritmos sinxelos. 

- Comprobar as normas e rutinas de hixiene persoal do alumno. 

- Observar si o neno utiliza o xogo para socializarse. 

- Comprobar o grao de disfrute de neno á hora da actividade física. 

 

� Tercero e cuarto 

 

- Orientarse no espazo con relación as posicións doutros compañeiros e 

obxectos. 

- Comprobar a capacidade de lanzar, recibir e interceptar. 

- Valorar a habilidade básica de salto: batida, caída, etc. 

- Avaliar a coordinación á hora de botar en desprazamento con oposición. 

- Valorar a capacidade expresiva e xestual á hora de comunicarse. 

- Poñer en práctica as normas de saúde corporal coñecidas. 

- Comprobar o grao de participación do alumnado. 
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- Comprobar o nivel de execución das destrezas e habilidades a través do 

xogo. 

 

� Quinto e sexto 

 

- Comprobar a capacidade de dar respostas motrices a diversas situación 

espaciais e temporais. 

- Comprobar o grao de control do corpo para saltar e xirar. 

- Observar a aplicación das habilidades básicas en distintas situacións de 

iniciación deportiva. 

- Observar se os alumnos son capaces de relacionar a práctica do 

exercicio e a mellora da saúde como ben individual e social. 

- Observar se son capaces de respectar as regras grupais. 

- Valorar a utilización de estratexias no desenvolvemento do xogo. 

 

Cursos Instrumentos de avaliación Pesos Observacións 

� 1º EP e 2ºEP     Observacion sistematica                        80% 

                                Traballo diario 

                                Actitude hacia os compañeiros 

                                  

                                       Estandares de aprendizaxe                      20% 

             3º EP e 4º EP     Observacion sistemática                           80% 

                                           Traballo diario 

                                            Actitude e respeto hacia os 

                                            Compañeiros e profesores  

                              

                                        Estandares de aprendizaxe                     20% 

             5º EP e 6ºEP       Observacion sistemática                        80% 

                                        Traballo diario 

                                        Actitude e respeto hacia os 

                                        compañeiros e profesores 

                                        Realización de test e pequenas  

                                        probas 

                                         

                                       Estandares de aprendizaxe                          20% 

10) ATENCIÓN A DIVERSIDADE PRESENTE EN TODAS AS VARIABLES 

 

Adoptaranse organizacións flexibles, practicando estratexias inter e intragrupais, para 

potenciar o traballo con grupos heteroxéneos de alumnos e alumnas. 
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