
Programación 1º Ciclo de Ensino Primaria Área de 
Educación Física
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Competencia matemática: Contribúen ao desenvolvemento desta capacidade as seguintes 
actividades: apreciación de distancias, traxectorias ou velocidades nos lanzamentos e recepcións 
desenvolvendo tamén a percepción espacial; a ocupación do espazo de acción, que inflúe na 
adquisición das habilidades perceptivas; a formación de figuras xeométricas co corpo ou con 
materiais diversos.
Competencia lingüística: A Educación Física desenvolve esta competencia especialmente a través 
da variedade de intercambios comunicativos e ao vocabulario específico que se manexa.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: Búscase enriquecer a percepción e 
o control do propio corpo, do espazo e do tempo mellorando así o coñecemento do mundo que nos 
rodea e as relacións cos demais e cos obxectos; exploración e coñecemento doutros medios como o 
natural; mellora da saúde e da calidade de vida (traballo da hixiene corporal, adquisición de hábitos 
alimenticios axeitados, práctica de hixiene postural...)
Competencia dixital e tratamento da información: Mediante o fomento da valoración crítica das 
mensaxes e estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de información e 
comunicación.
Competencia social e cidadá: A  EF axuda a convivir, fundamentalmente no que se refire á 
elaboración e aceptación de regras para o funcionamento colectivo, dende o respecto á  autonomía 
persoal, á participación e á valoración da diversidade.
Competencia cultural e artística: Contribúese a través do fomento da exploración e utilización das 
posibilidades e recursos do corpo e do movemento.
Competencia para aprender a aprender: A través do coñecemento de si mesmo e das propias 
posibilidades e carencias como punto de partida da aprendizaxe motora; por medio das actividades 
cooperativas, buscando a colaboración de todo o grupo-clase e desenvolvendo estratexias de 
autocontrol e control da actividade por parte de cada neno ou nena.
Autonomía e iniciativa persoal: A EF axuda á toma de decisións de forma progresivamente 
autónoma en situacións nas que se debe manifestar auto-superación, perseverancia e actitude 
positiva.
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● Coñecer e identificar os segmentos corporais e tamén recoñecer a existencia dun espacio 
anterior e outro posterior en relación consigo mesmo.

● Coñecer as distintas destrezas básicas (saltos, xiros, lanzamentos e recepcións).
●  Coñecer os desprazamentos e as súas traxectorias.
● Coñecer as distintas posibilidades expresivas corporais.
● Lograr a educación do ritmo en movemento de forma sinxela.
● Coñecer as distintas normas, rutinas e actividades no coidado do propio corpo.
● Utilizar o xogo como medio de socialización.
● Identificar os distintos graos de complexidade da actividade física (duración, distancia).
● Gozar da actividede física independentemente dos resultados.
● Respectar as normas dos xogos ben sexa polo grupo ou regramento propio.
● Tomar conciencia de diversas situacións e sensacións de equilibrio.
● Coñecer e percibir as vías (nasal e bucal) e fases ( inspiración-apnea-expiración) 

respiratorias.
● Interiorizar diferentes partes corporais por medio da relaxación.
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Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción. 
* Exploración do corpo, das sensacións e das propias posibilidades de movemento.

 * Concienciación do propio corpo en relación coa tensión, coa relaxación e coa respiración. 
* Experimentación de posturas corporais diferentes.
* Realización de actividades encamiñadas á afirmación da lateralidade.
* Experimentación de situacións de equilibrio e de desequilibrio.
* Nocións asociadas a relacións espaciais e temporais: orientación espacial (diante, detrás, lonxe, 
preto...) e temporal (antes, despois...).
* Aceptación da propia realidade corporal.
* Interese por aumentar a autonomía. 
Bloque 2. Habilidades motrices. 
* Exploración das habilidades e das propias posibilidades de movemento.
* Experimentación de diferentes xeitos de execución e de control das habilidades motrices básicas.
* Resolución de problemas motores sinxelos.
* Realización de coordinacións globais diversas.
* Interese por coñecer as propias posibilidades de movemento e de acción.
* Disposición favorable a participar en actividades variadas, esforzándose e aceptando a existencia 
de diferenzas no nivel de habilidade.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 
* Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.
* Imitación de personaxes coñecidos e de situacións cotiás.
* Exteriorización de emocións e de sentimentos a través do corpo, do xesto e do movemento.
* Realización de representacións e de dramatizacións sinxelas con obxectos e con materiais.
* Sincronización do movemento con pulsacións e estruturas rítmicas sinxelas.
* Vivenciación de tarefas lúdico-motrices con base musical.
*  Participación  desinhibida  en situacións  que supoñan comunicación  corporal,  recoñecendo as 
diferenzas no xeito de expresarse.
* Desfrute mediante a expresión a través do propio corpo.
Bloque 4. Actividade física e saúde. 
* Adquisición de hábitos básicos de hixiene corporal e práctica de tarefas encamiñadas á hixiene 
postural.
* Coñecemento de pautas de alimentación básicas en relación coa actividade física.
* Comprensión da relación da actividade física co benestar.
* Realización de actividades motrices orientadas á mellora da saúde.
* Adopción de medidas de seguridade na actividade física.
* Respecto das normas de uso de materiais e de espazos na práctica da actividade física.
* Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde.
Bloque 5. Xogos e deportes.
* Consideración do xogo como actividade común a todas as culturas.
* Comprensión e cumprimento das regras do xogo.
* Realización de xogos libres e organizados.
* Coñecemento e práctica de xogos populares tradicionais galegos.
* Descubrimento das estratexias básicas de cooperación e de oposición en determinados xogos.
* Respecto ás persoas participantes no xogo, aceptando os diferentes papeis, valorando o esforzo e 
confiando nas propias posibilidades.
* Valoración do xogo como medio de desfrute e de relación coas demais persoas. 
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* Reaccionar corporalmente ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas ás características deses estímulos.
Trátase de comprobar se as nenas e os nenos son quen de responder a estímulos dados en tres 
canles: visual, auditivo e táctil. Verificarase que poidan descubrir a procedencia e características 
dalgúns  sons,  discriminar  co  tacto  obxectos  ou  texturas  habituais  e  seguir  visualmente  ou 



interpretar traxectorias de obxectos, de persoas e de móbiles. Teranse en conta a memoria auditiva 
e visual.
* Adoptar diferentes posturas corporais, amosando coñecemento do corpo e mantendo o equilibrio 
e o control respecto á tensión/relaxación musculares e á respiración.
Preténdese  avaliar  se  o  alumnado  pode  manter  o  equilibrio  e  o  control  da  respiración  ao 
experimentar  posicións  corporais  variadas.  Ademais,  comprobarase  se  coñece  as  partes  máis 
importantes  do  seu  corpo  e  os  movementos  que  se  poden  realizar  con  elas,  se  é  capaz  de 
contraelas e de relaxalas en función da postura que deba adoptar.
* Reproducir  cos  diferentes  segmentos  corporais  ou  con  instrumentos  unha  estrutura  rítmica 
sinxela.
Inténtase saber se as nenas e nenos son quen de reproducir unha determinada estrutura rítmica 
por  medio  do movemento corporal  con tarefas  motrices  globais  (desprazamentos,  saltos...)  ou 
finas (palmas, golpes cos pés no chan...); tamén con variedade de instrumentos de percusión ou 
materiais propios da educación física (pelotas, picas, mazas...).
*  Desprazarse  e  saltar  coordinadamente,  variando  a  amplitude,  a  frecuencia,  a  dirección  e  o 
sentido do movemento e mais amosando unha axeitada orientación no espazo.
Preténdese  comprobar  nas  alumnas  e  alumnos  a  capacidade  de  executaren  dúas  habilidades 
básicas: os desprazamentos e os saltos. Realizaranse en posicións corporais variadas e adaptaranse 
aos requisitos e condicións de cada xogo ou situación motriz presentada. Avaliarase a ocupación 
do espazo (dirección e sentido),  así como as múltiples posibilidades de execución (amplitude e 
frecuencia).
*  Realizar lanzamentos,  recepcións e outras habilidades que impliquen o manexo de obxectos, 
coordinando os segmentos corporais e situando o corpo axeitadamente.
Búscase verificar se as nenas e os nenos son capaces de manexar móbiles e diferentes obxectos con 
certa  habilidade,  utilizando  ambos  os  lados  do  corpo  e  as  súas  distintas  partes  (mans,  pés, 
xeonllos...). Débese atender á colocación do corpo de forma coordinada para facilitar o xesto e a 
adaptación ás situacións lúdicas que se ofrezan.
* Simbolizar personaxes, obxectos e situacións utilizando o corpo e materiais variados, amosando 
desinhibición e mais respectando e valorando as execucións alleas.
Preténdese valorar a capacidade do alumnado para referirse a sensacións, personaxes, animais, 
obxectos...  tanto  co  propio  corpo  coma  con  axuda  doutros  materiais  en  situacións  variadas. 
Prestarase  atención  ao  esforzo  e  á  espontaneidade,  así  como ao  rexeitamento  de  estereotipos. 
Terase en conta o interese polo descubrimento das posibilidades do propio corpo e o grao de 
respecto ás execucións das outras persoas participantes.
*  Amosar interese pola adquisición de hábitos  axeitados de alimentación,  de hixiene corporal, 
postural e de seguridade na práctica da actividade física.
Avalíase a predisposición cara aos hábitos relacionados coa saúde e co benestar. Constatarase se as 
alumnas e os alumnos son conscientes da necesidade de alimentarse e de hidratarse ben, sobre 
todo antes da práctica da actividade física; de manter a hixiene do corpo; de usar roupa e calzado 
axeitados  para  a  práctica  física;  de  adoptar  determinadas  posturas  corporais  para  evitar 
problemas; así como de identificar os riscos asociados a algunhas actividades motrices.
 Participar  e  gozar  dos xogos,  axustando a propia  actuación ás características  da actividade  e 
experimentando relacións positivas coas outras persoas participantes.
Neste caso valóranse especialmente as relacións axeitadas cos compañeiros e coas compañeiras, o 
respecto polas normas e a aceptación de distintos papeis. Ao atender á participación nos xogos, 
farase  fincapé  na  posta  en  acción  das  habilidades  básicas  (desprazamentos,  saltos,  xiros  e 
lanzamentos/recepcións) e na percepción do propio corpo, do espazo e do tempo.
*  Coñecer  e  practicar  xogos  populares  tradicionais  galegos,  interesándose  pola  súa  busca  e 
valorando a súa importancia.
Quérese  comprobar  o  coñecemento  e  a  práctica  por  parte  do  alumnado  dalgúns  aspectos  da 
tradición galega, tales como os xogos ou incluso os xoguetes e os bailes. Valorarase a busca por 
medio da linguaxe oral, da biblioteca de centro e da aula ou das tecnoloxías da información e da 
comunicación.



Mínimos esixibles
Coñecer o propio corpo e as posibilidades de movemento.
Reaccionar ante estímulos varios con respostas motrices axeitadas.
Reproducir unha estrutura rítmica sinxela cos diferentes segmentos corporais ou con instrumentos.
Desprazarse e saltar coordinadamente e amosar unha axeitada orientación no espazo.
Realizar lanzamentos, recepcións, saltos e xiros sinxelos.
Coñecer as distintas posibilidades expresivas do corpo.
Amosar interese pola adquisición de hábitos axeitados de hixiene corporal, postural e de 
alimentación.
Participar e gozar dos xogos establecendo relacións positivas cos outros participantes.
Manter unha actitude positiva  cara a Educación Física, respectando as normas e as instalacións.

Procedementos e instrumentos de avaliación
Partiremos dunha avaliación inicial do alumnado coa realización de probas iniciais.
A avaliación será continua ao longo do curso, empregando: 

● observación directa
● rexistros individuais
● fichas de seguimento.

Sistemas de cualificacións
Os mecanismos de avaliación empregados son: 

● nivel de consecución dos obxectivos mínimos 
● grao de adquisición das competencias básicas
● participación do alumnado nas actividades propostas
● actitude  fronte  ás  aprendizaxes  e  o  coidado  do  material,  cumprimento  das  normas  e   

vestimenta axeitada para a práctica deportiva.
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Materiais
Ás clases de Educación Física acudirán con chandal, calzado deportivo e un neceser cunha toalla e 
un peite para asearse.

Recursos
pavillón, patio cuberto e patio de recreo ( con campo de fútbol, baloncesto)
Baños con duchas 
materiais varios: pelotas, colchonetas, aros, cordas, raquetas, zancos, conos, tixolos, picas,...

Liñas metodolóxicas
Partiremos  dos  coñecementos  previos do  alumnado,  facendo  referencias  ás  súas  aprendizaxes 
anteriores, así como ao desenvolvemento do neno/a e ás súas características psicoevolutivas, desta 
maneira,  conseguirase  unha  alta  motivación  e  tenderase  á  adquisición  de  aprendizaxes 
significativas.
Dende un tratamento global do ensino, o desenvolvemento das capacidades motoras debe tratarse 
xunto ao doutras capacidades, potenciando para iso estruturas organizativas que favorezan o 
traballo conxunto do equipo docente relacionado coa Área de Educación Física.
Partirase de estilos de ensino que favorezan a busca, a indagación e a investigación, o 
descubrimento guiado ou  a resolución de problemas  que,baseándose en propostas motrices, levará 
aos alumnos a investigar e chegar a varias posibles solucións.
Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico para gran parte dos contidos que se traten, 
destacando os xogos tradicionais  galegos, que tiveron gran difusión no pasado e foron transmitidos 
de xeración en xeración. O desenvolvemento de xogos ou de actividades cooperativas favorecerá a 
adquisición de multitude de valores e de competencias básicas.
Prestaremos especial atención á eliminación das diferenzas sexistas, buscando a igualdade de 
oportunidades para os dous sexos co fin de chegar a unha verdadeira “coeducación física”.
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de En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en 
funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que 
poderán ser tanto organizativas como curriculares.
Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do 
grupo ordinario, os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo.
Se programarán actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que 
poidan necesitar destas actividades de reforzo ou ampliación.
Procurarase a integración nesta área dos alumnos/as con escolarización en aula específica, por ser 
esta área unha das que máis favorecen a interacción social do alumnado.
Se fose necesario o alumno/a con necesidades educativas especiais contará cun apoio na aula para 
facer efectiva a súa participación nas actividades de grupo.
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exploraremos as posibilidades educativas da titorización entre iguais, programando actividades en 
parellas formadas por alumnado que supere amplamente os obxectivos mínimos e aqueloutro que 
non.
En todo caso o alcance destas actividades de reforzo serán determinadas polas características 
individuais de cada alumno, xa que é imposible a priori ver cales van ser os obxectivos non 
acadados, nin as causas destas carencias.
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c. Participación nas xornadas de xogos populares organizadas no centro.
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s Uso das TICs e a biblioteca do centro para a búsqueda de información por parte do alumnado 

referida a:
- xogos, xoguetes e bailes populares e tradicionais de Galicia.
- valoración crítica das mensaxes e estereotipos referidos ao corpo e das conductas e actitudes 
antideportivas que antepoñen o resultado ao xogo limpo e o pracer pola práctica da actividade 
física en si.


