
Programación 3  Ciclo de Ensino Primarioº Educación Física
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s Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico:
Percibir e interactuar de forma apropiada co propio corpo, en movemento ou en repouso, nun espazo 
determinado mellorando as súas posibilidades motrices.
Coñecer, practicar e valorar a actividade física como elemento indispensable para preservar a saúde. Preténdese 
que adquiran e consoliden habitos saudables que lles acompañarán ao longo da vida.
Valorar a práctica da actividade física como factor de prevención de riscos derivados do sedentarismo e como 
alternativa de ocupación do tempo de lecer.
Competencia social e cidadá:
As actividades físicas, sobre todo as realizadas colectivamente, son un medio eficaz para facilitar as relacións, a 
integracion e o respecto, á vez que contribúen ao desenvolvemento da cooperación e a solidariedade.
Aprender a convivir, fundamentalmente no que se refire a aceptación de regras para o funcionamento colectivo: 
o respecto á autonomía persoal e a convivencia dende a aceptación con normalidade da diversidade.
Asumir as diferenzas así como as posibilidades e limitacións propias e alleas a través de actividades dirixidas á 
adquisición das diferentes habilidades motrices.
Aceptación de códigos de conduta para a convivencia a partir do respecto e cumprimento das normas que rexen 
os xogos.
Aprender a negociar, dialogar e mediar como medios necesarios para a resolución de conflitos que xera a 
práctica de actividades fìsicas competitivas.
Coñecer a riqueza cultural mediante a práctica de diferentes xogos e danzas populares e tradicionais.
Desligar a práctica de determinadas modalidades deportivas de estereotipos sexistas de índole social.
Competencia cultural e artística:
Expresar ideas ou sentimentos de forma creativa mediante a exploración e utilización das posibilidades e recursos 
do corpo e do movemento.
Apreciar e recoñecer as diferentes manifestacións culturais que conforman o patrimonio dos pobos e que teñen 
que ver coa motricidade humana, tales como os deportes e xogos tradicionais, as actividades expresivas, bailes e 
danzas. Esto axudará á adquisición dunha actitude aberta á diversidade cultural.
Analizar e reflexionar con sentido crítico o fenómeno deportivo como espectáculo masas, a violencia no deporte 
e as situacións contrarias á dignidade humana que nel se producen.
Competencia matemática:
Favorécese o desenvolvemento desta competencia, xa que os números, a orde, a sucesión, as operacións 
básicas e formas xeométricas que aparecen na explicación dos xogos; as nocións topolóxicas básicas, a 
estruturación espacial e espazo-temporal, etc. están estreitamente vinculadas ao dominio matemático. A súa 
vivencia dende a motricidade a través da área de Educación Física pode ser aproveitada para desenvolver a 
devandita competencia.
Autonomía e iniciativa persoal:
Axúdase á consecución desta competencia na medida en que se empraza ao alumnado a tomar decisións con 
progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva. 
Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado en aspectos de organización individual e colectiva das 
actividades físicas, deportivas e expresivas.
Así como na análise dos distintos tipos de deportes colectivos dende un punto de vista persoal que lle 
permitirán decantarse por un ou outro na súa práctica deportiva no tempo de lecer.
Competencia para aprender a aprender:
Contribúese ao desenvolvemento desta competencia mediante o coñecemento de si mesmo e das propias 
posibilidades e carencias como punto de partida da aprendizaxe motriz, desenvolvendo un repertorio variado que 
facilite a súa transferencia a tarefas motrices máis complexas. Iso permite o establecemento de metas 
alcanzables cuxa consecución xera confianza nun mesmo.
Competencia dixital e tratamento da información.
Esta área colabora, desde idades temperás, á valoración crítica das mensaxes e estereotipos referidos ao corpo, 



procedentes dos medios de información e comunicación, que poden danar a propia imaxe corporal. Desde esta 
perspectiva contribúese en certa medida á competencia sobre o tratamento da información. 
Competencia en comunicación lingüística:
Ofrecer gran variedade de intercambios comunicativos, do uso das normas que os rexen e do vocabulario 
específico que a área achega, mostrando sensibilidade e coidado no uso dunha linguaxe non sexista nin 
discriminatoria.
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*Valorar a propia realidade corporal. Atendendo aos cambios propios da puberdade.
*Percibir o corpo como globalidade formada por un conxunto de partes independentes entre si pero relacionadas 
en canto ao seu funcionamento.
*Mellorar a condición física xeral mediante o desenvolvemento progresivo das capacidades física básicas.
*Desenvolver  as  habilidades  físicas  e  motrices  con  móbiles  aumentando  progresivamente  a  velocidade  de 
reacción en situacións de xogo.
*Recoñecer as mensaxes que as outras persoas queren transmitir mediante a observación dos seus xestos e 
movementos.
*Comezar as actividades de iniciación deportiva adaptadas.
*Discriminar e representar o corpo en movemento.
*Profundar na respiración e relaxación muscular.
*Crear novas estruturas rítmicas.
*Desenvolver as habilidades motrices con todo tipo de móbiles. 
*Resolver problemas motrices seleccionando estratexias de resolución eficaces.
*Utilizar o xesto e o movemento para expresar sensacións, vivencias e sentimentos, e comprender mensaxes 
expresadas a través do corpo.
*Aumentar a confianza nun mesmo como consecuencia dun maior coñecemento do seu propio corpo.
*Valorar os aspectos expresivos do movemento dun mesmo e dos demais.
*Consolidar hábitos de limpeza e hixiene corporal e postural relacionadas coa actividade física. Relacionando 
estes aspectos con calidade de vida e saúde.
*Aceptar de bo grado o papel que lle corresponda como xogador dentro dun equipo.
*Entender as situacións de xogo como un medio xerador de experiencias pracenteiras e de creación de vínculos 
máis estreitos entre compañeiros, por enriba do resultado.
*Valorar o esforzo e as relacións persoais que supoñen as actividades lúdicas.
*Coidar e facer un uso apropiado das instalacións e os diferentes materiais que se utilizan nas clases de 
Educación Física.
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Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción.
*Interiorización da imaxe e do esquema corporal, representación e uso dos elementos orgánico-funcionais no 
movemento.
*Control corporal en situacións motrices complexas: utilización da capacidade de tensión e de relaxación.
*Adquisición dunha axeitada mecánica respiratoria, valorando a súa importancia. 
*Adaptación da postura ás necesidades expresivas e motrices de xeito eficiente, fluído e harmónico.
*Execución de movementos de certa dificultade cos segmentos corporais dominantes e non dominantes.
*Realización de equilibrio estático, dinámico e con obxectos en situacións complexas e descoñecidas.
*Estruturación e organización espazo-temporal en accións e en situacións motrices complexas.
*Valoración e aceptación da propia realidade corporal, reflexionando criticamente acerca das mensaxes 
proporcionadas polos medios de comunicación.
*Seguridade, confianza e autonomía persoal.
Bloque 2. Habilidades motrices.
*Adaptación das habilidades motrices básicas e específicas a diferentes situacións.
*Uso das habilidades motrices básicas aplicadas a actividades deportivas e rítmicas complexas con eficiencia e 
creatividade.



*Aplicación de habilidades específicas en iniciación deportiva de maneira óptima.
*Dominio motor e corporal, seguridade e autonomía en medios diversos: natural, acuático, a neve...
*Acondicionamento físico xeral orientado á mellora da execución das habilidades motrices.
*Práctica de coordinacións globais e específicas en situacións complexas.
*Valoración do traballo ben executado desde o punto de vista motor.
*Disposición favorable para participar en actividades físicas diversas, esforzándose e aceptando as diferenzas no 
nivel de habilidade.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.
*Concienciación e uso axeitado das posibilidades expresivas e comunicativas da linguaxe corporal.
*Elaboración de composicións grupais representando situacións variadas e atendendo a diferentes estímulos. 
*Expresión e comunicación de sentimentos e de emocións individuais e grupais a través do corpo, do xesto e do 
movemento. 
*Representacións e improvisacións artísticas por medio da linguaxe corporal e coa axuda de obxectos e 
materiais. 
*Composición de movementos variados a partir da combinación de estímulos rítmicos e musicais. 
*Execución de bailes e de danzas e elaboración de coreografías.
*Participación desinhibida en situacións de comunicación corporal e de respecto ante as execucións alleas. 
*Valoración da expresión e da comunicación corporal como importantes para a educación integral.
Bloque 4. Actividade física e saúde.
*Autonomía na hixiene corporal e adquisición de hábitos posturais axeitados na vida cotiá e na actividade física. 
*Busca de información e análise crítica sobre aspectos alimentarios (proteínas, carbohidratos, lípidos...) para unha 
vida saudable. 
*Recoñecemento dos efectos beneficiosos da actividade física na saúde, identificación e rexeitamento das 
prácticas pouco saudables.
*Incremento da condición física co obxectivo de mellorar a saúde.
*Prevención de lesións na actividade física: quecemento, dosificación do esforzo, recuperación/relaxación, 
primeiros auxilios... 
*Utilización correcta e respectuosa do contorno, adoptando medidas de seguridade e de prevención de 
accidentes na actividade física.
*Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde.
Bloque 5. Xogos e deportes.
*Recoñecemento do xogo e do deporte como fenómenos sociais e culturais: tipos de xogos e de actividades 
deportivas.
*Aceptación e respecto cara ás normas, cara aos regulamentos, cara ás estratexias e cara ás persoas que 
participan no xogo, así como cara ao papel que corresponda desempeñar. 
*Realización de xogos e de actividades deportivas de diversas modalidades e de dificultade crecente.
*Recompilación de información sobre xogos e deportes populares, autóctonos e tradicionais de Galicia e práctica 
destes. 
*Utilización axeitada e valoración das estratexias básicas do xogo: cooperación, oposición e 
cooperación/oposición. 
*Valoración do esforzo persoal e do colectivo nos diferentes tipos de xogos e actividades deportivas á marxe de 
preferencias e de prexuízos. 
*Aprecio do xogo e do deporte como medio de gozo, de relación, de saúde e de ocupación do tempo de lecer.
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 * Axustar as accións do corpo aos cambios nas condicións da actividade, de maneira económica e eficaz, 
incidindo nos mecanismos de percepción, de decisión e de control motor.
Trátase de comprobar o axuste do alumnado ás condicións e características específicas de cada situación 
motriz, dado que é preciso escoller o patrón motor axeitado en cada momento coa maior economía para 
cumprir o obxectivo proposto (eficiencia), atendendo aos mecanismos da aprendizaxe motora.
* Adaptar os desprazamentos, saltos e xiros a diferentes contornos que poidan presentar incerteza, sexan 



coñecidos ou descoñecidos.
Preténdense avaliar as habilidades básicas, buscando adaptalas a condicións de execución cada vez máis 
complexas, así como a outros medios: medio natural, medio acuático... Valorarase a variedade de 
desprazamentos (carreira, cuadrupedia, reptación, propulsión...), de saltos (con ou sen carreira previa, cunha 
perna, coas dúas...) e de xiros (nos eixos lonxitudinal, transversal e antero-posterior).
* Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles de maneira controlada nos xogos ou actividades motrices e 
deportivas que o requiran, axustándose axeitadamente á situación no terreo de xogo, ás distancias e ás 
traxectorias.
Compróbase o dominio que ten o alumnado das manipulacións e do manexo de obxectos e de móbiles en 
situacións de xogo e interactuando co resto das persoas participantes, tanto do equipo propio coma do 
contrario. Avaliarase a coordinación no lanzamento (adiantar a perna contraria ao brazo de lanzar); a adecuación 
deste ás condicións variables de cada situación motriz; a orientación do corpo en función da traxectoria, da 
dirección e da velocidade do móbil e a capacidade de anticipación.
* Incrementar globalmente a condición física, axustando a súa actuación ao coñecemento das propias 
posibilidades e limitacións corporais e de movemento.
Valórase se o alumnado amosa unha predisposición de cara á mellora das súas capacidades físicas básicas. 
Farase especial fincapé en comprobar a dosificación do esforzo en función da propia capacidade, adaptando o 
exercicio ás posibilidades e limitacións.
* Construír composicións grupais interaccionando coas demais persoas, utilizando os recursos expresivos do 
corpo e do movemento, dos materiais e dos obxectos e atendendo a estímulos musicais, plásticos ou verbais.
Avalíase se os nenos e as nenas son capaces de expresar individualmente gran variedade de situacións, de 
ideas, de emocións, de sentimentos, de estados de ánimo, de mensaxes... por medio da linguaxe corporal e 
apoiándose en varios aspectos e materiais. Con este criterio valórase tamén a capacidade para adecuarse a 
outras persoas e crear grupalmente un pequeno «espectáculo». Teranse en conta a creatividade, a soltura e a 
desinhibición.
* Identificar algunhas das relacións que se establecen entre a práctica correcta e habitual da actividade física e 
a mellora da saúde e da calidade de vida e actuar de acordo con elas.
Quérese verificar se os alumnos e as alumnas son conscientes da relación que existe entre a actividade física 
practicada de forma coherente, axeitada e habitual e a mellora da saúde e da calidade de vida. Comprobarase a 
predisposición cara á realización de exercicio físico, cara á adopción de posturas correctas, cara á adquisición 
de hábitos de hixiene, cara á alimentación e hidratación axeitadas, cara á adopción de medidas de seguridade, 
cara ao rexeitamento de prácticas pouco saudables (inxestión de substancias nocivas, actividades físicas 
perigosas...) e cara á prevención de accidentes ao realizar actividade física. Valorarase o interese por buscar 
información variada e en distintos medios, así como a capacidade de reflexión crítica sobre as mensaxes que 
estes medios acheguen.
* Actuar coordinada e cooperativamente coas persoas que compoñen o propio equipo para resolver retos ou 
opoñerse ás do equipo contrario nun xogo ou actividade deportiva colectiva, establecendo relacións 
construtivas e equilibradas.
Preténdense avaliar as relacións e interaccións coas demais persoas participantes nos xogos e deportes 
realizados. Atenderase ás accións de cooperación e de oposición (comunicación e contra-comunicación motriz) 
e á axeitada ocupación do terreo de xogo. Terase en conta que as relacións entre as persoas participantes dun 
e doutro equipo sexan respectuosas, equilibradas e non discriminatorias.
* Identificar como valores fundamentais dos xogos e das actividades deportivas o esforzo persoal e as relacións 
co grupo, resolvendo de forma crítica as situacións conflitivas que poidan xurdir.
Avalíase se as alumnas e os alumnos valoran o esforzo nos xogos e nos deportes practicados, o xogo limpo, 
as relacións coas demais persoas e a resolución pacífica dos conflitos e das desavinzas xurdidas. Prestaráselles 
atención á expresión de opinións, ao diálogo, ao debate e á adopción de criterios propios, así como á 
comprensión do punto de vista do resto das persoas, máis ca aos resultados da propia actividade (gañar ou 
perder).



* Coñecer, practicar e valorar xogos e deportes populares tradicionais de Galicia, recompilando información 
sobre eles e interesándose pola súa conservación.
Búscase comprobar que o alumnado recompile e achegue información sobre xogos e xoguetes, deportes, 
danzas ou bailes propios da nosa comunidade na biblioteca da aula, a do centro, a municipal ou calquera outro 
medio. Avaliarase a práctica das ditas actividades e o interese pola súa transmisión e conservación. 

Mínimos esixibles
-Valorar a importancia dunha postura correcta habitual, práctica autónoma de exercicios de relaxación e reacción 
adecuada fronte aos sinais de exceso de carga de exercicio.
- Ter consolidados hábitos de hixiene corporal asociados á práctica de actividades físicas.
-Recoñecer o xogo, o deporte e a actividade física en xeral como alternativa saudable para o tempo de lecer.
-Coordinar de forma intelixente actividades que inclúen diferentes habilidades.
-Lanzamentos e recepcións seguras con diferentes elementos.
-Realizar axeitadamente actividades que esixan unhas mínimas habilidades aplicadas coas mans ou cos pés.
-Coñecer os conceptos e as técnicas mínimas de expresión corporal e lograr a desinhibición persoal na súa 
práctica.
- Coñecer e aplicar en prácticas xogadas as habilidades básicas dos cinco predeportes traballados durante o 
ciclo: bádminton, baloncesto, balonmán, fútbol sala e voleibol.
-Participar activamente nas diferentes propostas co interese, esforzo e atención debidas.
-Amosar un comportamento respectuoso cos/as compañeiros/as e o mestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación
Observación directa
Folla de rexistro diario
Ficha de  seguimento e evolución motriz
Listas de control
Traballos de clase

Sistemas de cualificacións
Nivel de consecución dos obxectivos mínimos
Grao de adquisición das competencias básicas
Nivel de desenvolvemento motriz e condición física
Nivel de participación activa do alumnado nas actividades propostas
A actitude cara as aprendizaxes e o coidado do material e as instalacións
A actitude fronte do traballo cooperativo
O comportamento na interacción cos compañeiros/as e profesorado
A hixiene corporal ao remate da actividade física e a asistencia cos útiles necesarios para a ducha
A participación na clase co material, roupa e calzado adecuados
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  A metodoloxía orientarase ao desenvolvemento d@ alumn@, integrando as súas experiencias e aprendizaxes. O 

ensino terá un carácter persoal e adaptarase aos distintos ritmos de aprendizaxe de cada alumn@.
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.
Convén  valorar  o  proceso  de  aprendizaxe,  reflexionando  constantemente  sobre  as  súas  actuacións  e 
considerando o progreso do alumn@ en relación co traballo realizado e a súa evolución, e non unicamente en 
función dos resultados obtidos: a participación en tarefas de clase, a súa actitude, o nivel de comunicación 
establecido, etc.; serán contemplados como criterios de avaliación.
A sistematización do proceso de ensino-aprendizaxe permitirá adecuarse ás diferenzas e peculiaridades d@s 
alumn@s, detectadas mediante unha avaliación inicial. A planificación xoga un papel importante na intervención a 
partir  da  devandita  situación,  considerando  que  as  diferenzas  individuais  non  debén  supoñer 



formulacións<A[formulacións|presentacións]> discriminatorias, senón que tod@s @s alumn@s deben progresar e 
desenvolver,  na medida das súas posibilidades,  as capacidades enunciadas nos obxectivos da área. Por iso 
establécense controis físicos periódicos, así como a solicitude de información detallada aos pais a principios de 
curso sobre enfermidades, dificultades, problemática persoal, etc.
Na aprendizaxe desta etapa o xogo constitúe o eixe en torno ao cal deben xirar as actividades motoras; xa sexa 
de forma regulada ou espontánea.
O desenvolvemento de habilidades e destrezas debe partir daquelas consideradas como básicas, que teñen que 
estar sistematizadas e atender ao logro das habilidades xenéricas para posteriormente alcanzar as específicas. 
Neste ciclo o traballo vai dirixido fundamentalmente ao desenvolvemento de habilidades básicas e xenéricas 
enlazadas e combinadas (carreira  + pase,  bote + carreira,  etc.),  como base para a iniciación á práctica de 
habilidades deportivas.
Co desenvolvemento destas habilidades non se busca o éxito deportivo, senón o desenvolvemento harmónico 
das  capacidades  d@s  alumn@s.  Proporase  unha  variada  gama  de  actividades  que  poidan  practicarse  no 
contorno,  favorecendo a transferencia  a posteriores etapas educativas e a diferentes momentos de ocio e 
recreación.
O tempo destinado á Educación Física debe programarse coidadosamente. Deste modo determinaremos períodos 
relacionados coa iniciación ou quentamento, coa relaxación ou volta á calma e co aseo na finalización das 
sesións.
Buscaremos  materiais  que  posúan  un  carácter  multifuncional  e  carente  de  perigosidade  que  favorezan 
notablemente a práctica da Educación Física.
En todo momento haberá que garantir a seguridade d@s alumn@s, valorando periodicamente o seu estado físico 
co obxecto de evitar riscos e acondicionando as actividades propostas ao desenvolvemento normal de cada 
alumn@. O coidado das instalacións e o seu uso, a manipulación correcta dos materiais,  a adecuación dos 
exercicios aos niveis d@s alumn@s,… son algúns dos factores que inciden no aumento da seguridade na práctica 
da Educación Física.
O  papel  do  mestre  é  básico  para  a  eliminación  dos  estereotipos,  potenciando  a  igualdade  de  roles e  a 
participación en grupos mixtos. A súa función non debe limitarse a unha proposta de tarefas senón que debe 
animar á realización positiva destas á vez que establecer medidas equilibradas que fagan da sesión de Educación 
Física un espazo lúdico pero tamén de "traballo planificado".
Os agrupamentos d@s alumn@s variarán en función dos obxectivos a conseguir e das tarefas a realizar.
Utilizaranse nas distintas sesións as diferentes metodoloxías e estilos de ensino propios da área: mando directo, 
asignación de tarefas, microensinanza, etc.
Teremos en conta aos alumnos con problemas de adaptación escolar  realizando adaptacións curriculares en 
función  das  súas  características  e  peculiaridades.  Prestarase  atención  aos  agrupamentos,  a  adaptación  das 
tarefas, etc.
En función dos obxectivos que perseguimos no segundo ciclo e das características evolutivas e motoras d@s 
nen@s deste nivel proponse unha metodoloxía específica da área que se caracteriza por:
-@ alumn@ non será un mero realizador das tarefas propostas, senón que se debe coñecer o por qué destas, 
favorecendo unha aprendizaxe comprensiva.
-Partiremos de condutas motoras globais para dirixirnos cara a movementos máis específicos e analíticos.
-Utilizaremos durante todo o proceso de ensino técnicas mixtas, en función do contido a traballar e do momento 
da sesión. Os medios de expresión empregados habitualmente serán verbais e visuais, a través de explicacións e 
demostracións por parte d@ mestre/a e/ou dalgún/ha compañeir@.
-As tarefas e actividades deben ser motivadoras e atractivas.  Isto pode conseguirse  a través do xogo,  da 
proposición de novas actividades que supoñan unha superación persoal  (atendendo tamén ao seu nivel  de 
esforzo) e da diversidade de materiais e contornos.
-O proceso de ensino-aprendizaxe debe favorecer situacións de interacción para fomentar a participación e 
cooperación entre  o alumnado e así  favorecer  a  súa socialización,  xa  que neste  período adoitan  aparecer 
pequenos grupos de amigos.



-En todo momento debe garantirse a seguridade d@s alumn@s.
-A iniciación deportiva, baseándose no traballo previo de habilidades básicas e xenéricas, buscará potenciar o 
xogo global por enriba dunha aprendizaxe técnica exhaustiva. Por iso, traballaranse deportes novidosos e xogos 
con materiais alternativos, sen descoidar os deportes tradicionais.

O bloque de saúde presidirá a formulación e execución de todas as actividades así como o final destas, xa que 
se destinará o tempo suficiente ao remate de cada sesión para o aseo persoal. Estará controlado pol@ propi@ 
mestra/e de Educación Física cunha lista control, sendo establecido como un criterio de avaliación. O tempo 
destinado a este fin será de 15 minutos. 

Materiais
Chándal, camiseta de manga curta, calzado deportivo
Hixiene persoal: Toalla, chanclas, camiseta, calcetíns e calzón/bragas 

Recursos
Pavillón polideportivo, patio cuberto e patio de recreo (con campos de fútbol sala e baloncesto)
Vestiarios con duchas
Material deportivo diverso (aros, cordas, colchóns, pelotas, bancos suecos,raquetas...)
Recursos do contorno (pistas atletismo, carril bici, pavillón polideportivo municipal, rocódromo,...)
Aula de informática
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En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poranse 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. 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.
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-Partir dunha avaliación inicial que permita detectar os seus coñecementos previos e o nivel motriz no que se 
atopa, para poder proporcionarlle situacións de aprendizaxe significativas.
-Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno/a.
-Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia.
-Adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.
-Estudar as posibilidades educativas da titorización entre iguais, programando actividades en parellas ou pequeno 
grupo formadas por alumnado heteroxéneo con diferentes niveles de destreza.
-Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter un ensino no que todos 
caiban. Coas súas diferencias, necesidades educativas e intereses persoais específicos.
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Programaranse, na medida en que sexa posible, saídas ao entorno natural para realizar actividades físicas neste 
medio, a instalacións deportivas municipais (campo de fútbol, pistas de atletismo, rocódromo do pavillón 
municipal, piscinas públicas,...).
Daráselle a máxima publicidade ás actividades lúdico deportivas que organicen o concello, outras asociacións 
deportivas, clubs... tanto dentro coma fora do centro  e do horario  escolar. Sempre que se considere a súa 
idoneidade para os alumnos e a súa capacidade formativa.
Fomentarase a práctica de xogos populares e outras actividades deportivas alternativas o fútbol sala nos tempos 
de recreo.
Promoverase a realización de actividades lúdico-deportivas nas diferentes celebracións escolares: día do peón 
(polo San Martiño), xogos populares (Semana das Letras Galegas,...),...
Participarase na Convivencia Lúdico-Deportiva que ano a ano organiza a Asociación XOGACONNOSCO.
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TIC
s Usaremos a biblioteca e as procuras na rede para:

Procurar información sobre  deportes, xogos populares e tradicionais, deportistas relevantes e fazañas deportivas 
de interese. 
Realizar traballos de investigación sobre os aspectos anteriormente relacionados.
Procura de información sobre diferentes xogos e deportes doutras culturas do mundo.
Procura de información sobre  mensaxes e estereotipos referidos ao corpo e das condutas e actitudes 
antideportivas que antepoñen o resultado ao xogo limpo e o pracer pola práctica da actividade física en si.
Procuras de información sobre temas de actualidade deportiva realizando unha valoración crítica.
Consultas referidas ao binomio actividade física e saúde,buscando a adopción de hábitos saudables por parte 
dos/as alumnos/as.
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s Esta programación será presentada ás familias e se garantirá a súa accesibilidade mediante:

Explicación pública dos obxectivos básicos na reunión de nais/pais de principio de curso
Exposición da programación na web do colexio
Información da súa localización nos folletos informativos
Inclusión dos mínimos esixidos nos folletos informativos ás familias elaborados por ciclo

Aos alumnos/as se lles informará ao comezo de cada trimestre de: 
Os obxectivos da materia para esa etapa do curso
Dos criterios de avaliación que se seguirán
Dos mínimos esixidos para a superación da materia.
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  Valoraranse:

Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da materia.
Nivel de competencia acadado a nivel motriz e condición física.
Adecuación dos contidos ao alumnado e idoneidade das actividades realizadas para acadar os obxectivos 
propostos.


