
Programación 2º Ciclo de Ensino Primario Área de 
Educación Física
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a 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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os 1.Afianzar o coñecemento dos segmentos corporais, e recoñecer a existencia dun espacio anterior e 
posterior en relacion consigo mesmo.
2..Coñecer e diferenciar as acciones de lanzar recibir, e interceptar, asi como as diferentes formas 
de saltar, xirar e as direccions e sentidos destas acciones
3.Utilizar o corpo como medio para dar respostas espontáneas e creativas que pretenden unha 
sinxela pero consciente comunicación xestual, imitativa...
4.Sincronizar o movemento corporal ou estructuras ritmicas sinxelas e coñecidas e reproducilas 
mediante o movemento: saltando, andando, pateando...
5.Recoñecer a relacion entre a A.F. realizada e os seus efectos inmediatos para o organismo.
6.Adoptar unha correcta actitude postural, coñecendo os riscos que a falta da mesma entraña para 
a saude.
7.Practicar as distintas normas, rutinas, e actividades no coidado do propio corpo.
8.Participar de forma habitual nos xogos, evitando o rechazo nos mesmos por caracteristicas 
persoais ou sociais.
9.Participar con agrado en calquera A.F. independientemente da sua capacidade.
10.Coñecer as distintas A.F. que constituien parte do entorno habitual.
11.Respetar as normas dos xogos establecidas, ben sexa polo grupo ou regramento propio, 
disfrutando do xogo con independencia do resultado.
12.Asociar os xogos, incluidos os populares e tradicionales a A.F. 
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os Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción.
* Interiorización do esquema corporal e utilización dos elementos orgánico-funcionais no 
movemento.
* Conciencia e control do corpo en relación coa tensión, coa relaxación global e segmentaria e coa 
respiración.
* Adecuación da postura ás necesidades expresivas e motrices.
* Consolidación da lateralidade e da súa proxección no espazo.
* Práctica de equilibrio estático, dinámico e con obxectos en situacións coñecidas.
* Estruturación espacial e temporal en diversas situacións.
* Valoración e aceptación da propia realidade corporal e da do resto das persoas.
* Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades.

Bloque 2. Habilidades motrices. 
* Práctica das habilidades motrices básicas: desprazamentos, saltos, xiros e 
lanzamentos/recepcións.
* Uso eficaz das habilidades e das destrezas en situacións motrices coñecidas e tarefas lúdico-
motrices.
* Control motor e dominio corporal, adaptándose a medios diversos: natural, acuático...
* Mellora das capacidades físicas básicas de forma xenérica e orientada á execución motriz.
* Execución de movementos coordinados desde un punto de vista motor.
* Reflexión sobre a competencia motriz do alumnado e interese por mellorala.
* Disposición favorable a participar en actividades diversas, esforzándose e aceptando as 
diferenzas individuais en canto á habilidade para executalas.

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.
* Utilización do corpo e do movemento como instrumentos de expresión e de comunicación.
* Representación de obxectos e de personaxes reais e ficticios en diferentes situacións.
* Expresión de ideas, de emocións e de sentimentos a través do corpo, do xesto e do movemento.
* Utilización de obxectos e de materiais para a dramatización e para a comunicación.
* Adecuación do movemento a ritmos diversos e a estruturas espazo-temporais.
* Execución de danzas, de bailes e de coreografías simples.
* Participación desinhibida en situacións que supoñan comunicación corporal, valorando as 
diferenzas no xeito de expresarse.
* Gozo mediante a expresión e a comunicación a través do propio corpo.

Bloque 4. Actividade física e saúde.
* Consolidación dos hábitos de hixiene corporal e adquisición de hábitos posturais correctos na 
práctica física.
* Interiorización de hábitos alimentarios saudables relacionados coa actividade física.
* Recoñecemento dos beneficios da actividade física en relación coa saúde e co benestar.
* Práctica de actividades que melloren de xeito xenérico a condición física orientada á saúde.
* Adquisición de hábitos que proporcionen seguridade na práctica da actividade física.
* Uso correcto dos materiais e dos espazos, adoptando medidas básicas de seguridade e 
prevención durante a práctica da actividade física.
* Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde.

Bloque 5. Xogos e deportes.
* Apreciación do xogo e do deporte como elementos da realidade social.
* Comprensión, aceptación e cumprimento das regras e das normas de xogo e actitude responsable 
con relación ás estratexias acordadas.
* Participación e práctica de xogos diversos e de actividades de iniciación predeportiva.
* Busca de información sobre xogos populares, autóctonos e tradicionais de Galicia e práctica 
destes.



* Experimentación das estratexias básicas de xogo relacionadas coa cooperación, coa oposición e 
coa cooperación/oposición.
* Respecto cara ás persoas participantes no xogo, valorando o esforzo e rexeitando os 
comportamentos antisociais.
* Valoración do xogo e das actividades deportivas como medio de gozo, de relación e de emprego 
do tempo de lecer. 
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Amosar un axeitado coñecemento do corpo, dos seus elementos e funcionalidade, controlándoo 
en situacións variadas en relación coa tensión/relaxación musculares e coa respiración.

• Valórase se as nenas e os nenos destas idades son capaces de diferenciar e de controlar as 
partes do seu corpo e as súas posibilidades de movemento en situacións motrices 
coñecidas e descoñecidas. Para comprobalo, cómpre ofrecer cantidade e variedade de 
estímulos. Daráselle importancia á economía e á fluidez nos movementos, logradas en 
parte grazas a un bo control da tensión e da relaxación musculares.

Propoñer estruturas rítmicas sinxelas e reproducilas corporalmente ou con instrumentos.
• Quérese avaliar se o alumnado é quen de inventar estruturas rítmicas, de acordo cun 

número de pulsacións ou a unha secuencia, e de reproducilas de diferentes maneiras. Esta 
reprodución pode ser por medio de tarefas motrices globais (desprazamentos, saltos...) ou 
finas (palmas, percusións en zonas corporais, golpes co pé no chan...); tamén con 
instrumentos de percusión ou materiais propios da educación física (pelotas, mazas, 
picas...).

Desprazarse e saltar, combinando as habilidades de maneira equilibrada e coordinada, 
axustando os movementos corporais eficazmente aos cambios das condicións da actividade.

• Preténdese verificar nos alumnos e alumnas a habilidade de saltar e de desprazarse de 
diferentes maneiras (en cuadrupedia, reptando, gabeando...); con distintas velocidades; 
con cambios de dirección e de sentido e adaptándose a condicións externas variables (por 
exemplo, a outras persoas que igualmente se desprazan). Atenderase ao equilibrio e 
reequilibrio nas combinacións das habilidades, así como a unha correcta coordinación.

Xirar sobre os eixos lonxitudinal e transversal, mantendo o equilibrio nas execucións e 
achegando respostas motrices acordes coas prácticas solicitadas.

• Compróbase se as nenas e os nenos realizan xiros sobre o eixo transversal (viravolta 
adiante ou atrás) e lonxitudinal (rolar, facer un medio xiro no aire). Os xiros poderán estar 
combinados con desprazamentos e con saltos, dando lugar a cambios de dirección e de 
sentido. Avaliarase o control correcto do corpo desde un punto de vista postural e o 
mantemento do equilibrio, evitando riscos innecesarios.

Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles con certo control e adaptándose ás traxectorias.
• Valórase a coordinación global e segmentaria no manexo de móbiles, ben sexa ao 

manipulalos co corpo ou con algún tipo de axuda material (pa, raqueta, stick...), amosando 
unha axeitada percepción espacio-temporal para adaptar o propio movemento ás súas 
traxectorias. Este criterio avaliarase por medio de xogos e de tarefas lúdico-motrices e 
verificarase atendendo aos pases, recepcións, conducións, lanzamentos...

Utilizar os recursos expresivos do corpo, os obxectos e os materiais para a comunicación de 
ideas, de emocións e de sentimentos e mais para a representación de personaxes e de historias, 
reais ou imaxinarias, individualmente e en grupo.

• Compróbase a capacidade do alumno e da alumna para representar e comunicar por 
medio da linguaxe non verbal determinadas situacións, ideas, emocións, sentimentos, 
estados de ánimo... individualmente e en grupo. Nas producións grupais terase en conta a 
predisposición ao diálogo e a responsabilidade na organización e na preparación da 
proposta. Atenderase especialmente ao respecto polo papel que lle corresponde 
desempeñar a cadaquén e polas actuacións do resto dos compañeiros e compañeiras.

Manter unha predisposición positiva cara á práctica da actividade física, valorando os seus 
beneficios para a calidade de vida e amosando interese na hixiene, na alimentación e na 



adquisición de hábitos saudables.
• Avalíase se as nenas e os nenos son quen de valorar os beneficios que a actividade física 

ten sobre o organismo, especialmente no relativo á mellora das habilidades, da percepción 
e da condición física, así como a necesidade de evitar riscos innecesarios na práctica de 
xogos e de actividades motrices. As prácticas saudables pasarán por manter unha hixiene 
axeitada despois das sesións de educación física (ducha e cambio de roupa), adoptar as 
posturas correctas en cada situación e os hábitos alimenticios que permitan practicar 
actividade física con certas garantías (inxesta de alimentos, hidratación...).

Participar en xogos e en actividades deportivas con coñecemento das normas, resolvendo os 
retos cooperativamente e amosando unha actitude de aceptación cara ás demais persoas.

• Verifícase se o alumnado participa nos xogos e nas actividades aceptando o papel que lle 
corresponde desempeñar; tendo en conta o resto das persoas; rexeitando os 
comportamentos antisociais; evitando discriminacións, estereotipos, prexuízos... 
Valorarase a actitude cooperativa cos membros do mesmo equipo e o respecto cara aos do 
equipo contrario, así como o esforzo e a implicación na actividade.

Buscar información sobre xogos populares tradicionais galegos en diferentes medios, 
interesarse polo seu coñecemento e practicalos.

• Valórase se as alumnas e alumnos buscan información sobre aspectos relacionados coa 
área de educación física que son propios de Galicia, como os xogos populares tradicionais, 
os xoguetes e os bailes. Realizaranse buscas en soporte impreso (libros da biblioteca) ou 
dixital (a internet), favorecendo así o uso das TIC. Prestarase especial atención ao interese 
que amosan as nenas e os nenos en practicar e difundir estes xogos, xoguetes e danzas. 

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 (ducha e cambio de 
roupa), postural e de alimentación.
Participar e gozar dos xogos establecendo relacións positivas e de respecto das diferencias cos 
outros participantes.
Manter unha actitude positiva  cara a Educación Física, respectando as normas, os materiais 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.
● Fichas de rexistro diario (actitude).
● Fichas de seguimento e evolución motriz.

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 en canto a interese, esforzo, atención, coidado do material e instalacións, respecto 

aos compañeiros, traballo en equipo, entender o xogo como unha diversión, respecto das 
normas, hixiene persoal (ducha e cambio de roupa) e vestimenta adecuada para a práctica 
deportiva.
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Ás clases de Educación Física acudirán con chandal, calzado deportivo e un neceser (con toalla, 
chanclas e roupa interior) para a ducha

Recursos
Pavillón, patio cuberto e patio de recreo ( con campo de fútbol, baloncesto)
Baños con duchas 
Material específico da área: pelotas, colchóns, aros, cordas, raquetas, palas, zancos, conos, tixolos, 
picas, sticks, discos voadores, paracaídas, máscaras, sacos, redes,...

Liñas metodolóxicas

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. 
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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.
Así,  entre  os  obxectivos  prioritarios  que se  deben ter  en conta no traballo  educativo  con este 
alumnado, hai que destacar os seguintes:
☻ Potenciar a súa autonomía persoal: desenvolvemento de destrezas motrices, hábitos hixiénicos e 
de  autocoidado,  ou  de  habilidades  sociais,  establecendo  niveis  de  esixencia  progresivos, 
congruentes e constantes.
☺ Favorecer a participación activa d@ alumn@ nas clases.
☻ Proporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan unha fácil comunicación 
cos demais.
☺ Fomentar  a  capacidade  de  socialización,  facilitando  a  interacción  en  todos  os  ambientes, 
ademais do escolar, sobre todo en actividades sociais de ocio e de lecer.
Valorar non só os resultados senón tamén o esforzo e o proceso levados a cabo.



-  Propor  ao  alumnado  situacións  nas  que  poida  percibir  os  propios  éxitos  como  resultado 
exclusivamente da súa habilidade e competencia.
- O traballo cooperativo e en grupo pode favorecer a todo o alumnado, reforzando as aprendizaxes 
e as relacións positivas entre eles.
En definitiva, a intervención educativa desde a área de Educación Física debe contribuír ao seu 
desenvolvemento global a partir das súas potencialidades 
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 necesitalo.
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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o Cos alumnos que necesiten a realización de actividades de reforzo das aprendizaxes recibidas 

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 na Semana das Letras 
Galegas.
Nos recreos disporán de un día á semana de uso do pavillón para xogo libre, coa intención de 
fomentar a práctica de xogos alternativos ao fútbol.
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C
s Uso das TICs e a biblioteca do centro para a búsqueda de información por parte do alumnado 

referida a:
- xogos e xoguetes 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.
- Búsqueda de persoas relevantes do noso contorno a nivel deportivo e/ou persoal.


