
REQUISITOS MÍNIMOS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA:

ÁREA DE MATEMÁTICAS:

MTB1.5.1 Amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, aceptación da crítica

MTB.2.4.1 Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división de unha cifra.

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental

MTB2.5.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario
da Unión Europea

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA:

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade adecuada.

LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía.

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do ámbito académico (cuestionarios, resumos, informes sinxelos,
descricións, explicacións...).

LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e
correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de convivencia,avisos, instrucións …

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes,
disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, interliñado … en calquera soporte.

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia de ideas ou feitos utilizando un vocabulario
adecuado á súa idade.

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, a maioría dos signos de acentuación.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dosmedios de
comunicación.

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento da nosa cultura e como
recurso de gozo persoal.



ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade.

LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos
apropiados á súa idade.

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc.

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados sen moitos erros

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis,
ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou mellorar a súa presentación.

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade.

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade.

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel.

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas.

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA:

CNB1.1.2 Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.

CNB3.3.1 Identifica as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno.

CNB3.1.4 Identifica hábitats de seres vivos

CNB2.1.1 Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia

CNB2.2.2 Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, obesidade)

CNB3.2.1 Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación

CNB4.1.1 Explica algunhas características e propiedades do aire

CNB5.1.1 Identifica algunhas máquinas e aparellos sinxelos e habituais na vida cotiá.

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS:

CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e en grupo, empregando estratexias de traballo cooperativo

CSB2.8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia

CSB1.1.3 Realiza as tarefas e presenta os traballos de forma ordenada, clara e limpa.

CSB2.5.3 Elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais

CSB3.2.1 Identifica as principais institucións de Galicia

CSB3.6.2 Coñece o significado de algunhas sinais de tráfico, recoñecendo a súa importancia como peón ou peoa

CSB1.3.1 Emprega de maneira axeitada o vocabulario da área



CSB.1.3.2. Expón oralmente de forma clara e ordenada os contidos da área

CSB4.4.2. Explica algúns aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas
épocas históricas estudadas

CSB4.1.1 Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da prehistoria e historia de España

CSB4.4.4. Data a Idade Antiga e describe algunhas características

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

MÚSICA:

B1.1. Utiliza a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa
cultura e doutras culturas.

B1.2. Identifica as características de elementos musicais e calidades dos sons do contexto.

B1.3. Analiza a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as compoñen.

B1.4. Coñeceeidentifica as principais familias de instrumentos, amosando interese por coñecer instrumentos
doutras culturas.

B2.1. Interpreta un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz
ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, así como valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor
accións de mellora.

B2.2. Explora e utiliza as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais e instrumentos.

B3.1. Adquire capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza.

B3.2. Interpreta un repertorio básico de danzas.

PLÁSTICA:

EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e textos seguindo o patrón do
cómic.

EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para axustar o proceso de creación individual ou en grupo, e presenta os
traballos con orde e limpeza.

EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e axeitada os materiais, os
instrumentos e os espazos.

EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas coas artes plásticas e visuais

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas e materiais

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras,
manchas etc

EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas etc.) con finalidade estética

EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e texturas, creando formas
tridimensionais

EPB2.2.4. Realiza trazados utilizando ferramentas básicas



EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e proporcións para representar obxectos

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA:

EaB1.1.4. Recoñece, con axuda, as condutas inapropiadas que se producen na prác�ca depor�va.

EaB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

EaB1.3.4. Participa na recollida e organización do material utilizado nas clases.

EaB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda.

EaB2.2.2. Esfórzase por manter o equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas variables.

EaB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios básicos e no
control postural.

EaB3.1.1. Realiza desprazamentos en actividades físico deportivas, intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

EaB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en actividades físico deportivas, intentando non perder o
equilibrio e a continuidade, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

EaB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento e recepción) en
diferentes actividades físico deportivas, intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os segmentos
dominantes.

EaB3.1.4. Esfórzase en realizar as habilidades de xiro sen perder o equilibrio e a continuidade e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.

EaB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

EaB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros/as.

EaB5.1.3. Coñece algúns aspectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.

EaB5.1.5. Realiza os quecementos con certa autonomía.

EaB5.2.2. Mostra interese en diferenciar a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física.

EaB6.1.2. Utiliza as HMB en distintos xogos e actividades físicas.

EaB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:

Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de
uso cotiá.

Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais previamente preparadas, cunha
pronuncia e entoación comprensibles.

Amosa unha actitude de escoita atenta, sen interromper e respecta as intervencións orais alleas.



Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (ex. cancións, rimas, conversas telefónicas,
dramatizacións...).

Comprende textos escritos moi sinxelos previamente traballados de forma oral.

Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde á súa idade.

Escribe frases sinxelas relacionadas coa súa vida cotiá, traballadas previamente de forma oral, seguindo un modelo
dado e respectando a estrutura gramatical coñecida.

Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase.

Presenta os seus traballos de forma coidada, ordenada e con caligrafía clara e limpeza.

Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

Expresa, identifica e distingue o vocabulario traballado na clase.

Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización, o permiso, o acordo, a preferencia, o desexo ou
a capacidade.

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa correctamente os
nexos básicos.

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS:

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e a resolución de conflitos, de xeito guiado.

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais.

VSCB2.8.1. aorma parte activa das dinámicas do grupo.

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que o rodea e séntese parte integrante dela.

ÁREA DE EXPRESIÓN NA RADIO:

ERB1.1. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas.

ERB1.2. Elabora comprensiblemente textos orais breves e sinxelos, adecuados ao nivel, imitando modelos.

ERB1.3. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión.

ERB5.3. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións sen interromper.

ERB2.3. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando
a información.


