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Anexo I 
Disciplinas troncais 

Área de Ciencias da natureza 

Os coñecementos científicos intégranse no currículo da educación primaria para 
proporcionar ao alumnado as bases dunha formación científica e tecnolóxica que 
contribúa a desenvolver as competencias necesarias para comprender a realidade, 
desenvolverse na vida cotiá e interactuar co seu medio natural. O coñecemento 
competencial integra un coñecemento de base conceptual (saber dicir), un 
coñecemento relativo ás destrezas (saber facer) e un coñecemento con grande 
influenza social e cultural e que implica un conxunto de valores e actitudes (saber ser). 
As competencias clave non se adquiren nun determinado momento e permanecen 
inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 
individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.  

O argumento sinalado, que fala dun proceso, deberá permitir a aproximación ao 
método científico e ao uso das tecnoloxías de maneira secuenciada. Ao ingresar en 
educación primaria, o período evolutivo fala dun pensamento intuitivo, global e 
concreto: o alumnado non está suxeito a unha previa análise ou dedución lóxica, 
senón que a súa expresividade nace da intuición ou da percepción sensorial; así inicia 
o ensino primario cun conxunto de ideas, representacións, coñecementos, habilidades, 
destrezas e disposicións emocionais e afectivas relacionadas co contorno, que 
estrutura en forma de esquemas xunto a teorías ou hipóteses que lle permiten dar 
resposta a todo o que sucede ao seu redor. 

  A interpretación, comprensión, explicación e expresión da realidade non son 
habilidades autónomas dunha determinada área. Precisan da confluencia de todas as 
áreas de coñecemento, favorecendo unha visión interdisciplinaria na que cada equipo 
docente e cada mestra ou mestre deseñará, implementará e avaliará tarefas 
integradas contextualizadas nas que o alumnado se implique nun proceso que o leve 
acadar un produto que satisfaga as competencias que se sinalan, para cada 
particularidade. 

O currículo da área está formulado partindo do desenvolvemento cognitivo e 
emocional no que se atopa o alumnado desta etapa, da concreción do seu 
pensamento, das súas posibilidades cognitivas, do seu interese por aprender e 
relacionarse cos seus iguais e co contorno e da súa andaina cara a un pensamento 
máis abstracto ao final da etapa. 

Todos os aspectos da área de Ciencias da natureza son concibidos como ámbitos 
de aprendizaxe desde os cales se pode facer fincapé na comprensión da realidade e 
no desenvolvemento de actitudes críticas. Preténdese que os alumnos e as alumnas 
desenvolvan as súas habilidades cognitivas de observar, comparar, ordenar, clasificar, 
inferir, transferir, representar, avaliar...  

A adquisición de conceptos científicos non debe ser o único propósito da área 
senón que tamén debe lograr introducir o valor funcional da ciencia para que o 
alumnado sexa quen de explicar fenómenos cotiáns proporcionándolles as 
ferramentas para explorar a realidade natural de forma obxectiva, rigorosa e 
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comprobada. Debe fomentar a curiosidade sobre fenómenos novos ou problemas 
inesperados, a necesidade de respectar o medio ambiente, o espírito de iniciativa e 
tenacidade, a confianza en si mesmo/a, a necesidade de coidar do seu propio corpo, o 
pensamento crítico que non se contenta cunha actitude pasiva, a flexibilidade 
intelectual, o rigor metodolóxico e permitirlles pensar e desenvolver o seu pensamento 
de forma independente así como respectar a opinión dos e das demais e iniciarse na 
argumentación e no debate de ideas. 

Os contidos están organizados en 5 bloques que, dada a súa interrelación, non 
deben ser traballados de forma illada senón integrada. O tratamento dos seus 
conceptos debe permitir ao alumnado avanzar na adquisición de ideas do 
coñecemento científico e na súa estruturación e organización, de forma coherente e 
articulada. Por outra banda, os contidos procedementais, relacionados co “saber facer” 
teórico e práctico, han de permitir ao alumnado iniciarse en coñecer e empregar 
algunhas das estratexias e técnicas habituais na actividade científica, tales como a 
observación, a identificación e análise de problemas, a recollida, a organización e o 
tratamento de datos, a emisión de hipóteses, o deseño e desenvolvemento da 
experimentación, a busca de solucións e o emprego de fontes de información, 
incluíndo as proporcionadas polos medios tecnolóxicos actuais e a comunicación dos 
resultados obtidos. Para o desenvolvemento de actitudes e valores, os contidos 
seleccionados han de promover a curiosidade, o interese, o respecto por si mesmo/a, 
polos demais, pola natureza e cara ao traballo propio das ciencias experimentais, así 
como unha actitude de colaboración no traballo en grupo. 

O bloque 1: Iniciación á actividade científica, oriéntase basicamente aos 
coñecementos necesarios para a planificación, realización e posterior comunicación 
dos resultados de tarefas integradas, proxectos, experimentacións ou pequenas 
investigacións. Integra así coñecementos conceptuais, procedementais e actitudinais 
necesarios para o desenvolvemento dos catro bloques restantes tendo, polo tanto, 
carácter fundamental e transversal para o desenvolvemento da área. 

O bloque 2: O ser humano e a saúde, integra coñecementos, habilidades e 
destrezas encamiñados ao coñecemento do propio corpo e das interaccións deste cos 
demais seres humanos e co medio, á prevención de condutas de risco e a desenvolver 
e fortalecer comportamentos responsables e estilos de vida saudables. Recolle tamén 
o coñecemento de si mesmo/a para valorarse como diferente, respectar a diversidade 
e para facilitar o equilibrio emocional. 

O bloque 3: Os seres vivos, oriéntase fundamentalmente ao coñecemento, respecto 
e aprecio das plantas e dos animais, á iniciación aos outros reinos e ao interese por 
conservar a biodiversidade. 

O bloque 4: Materia e enerxía, inclúe contidos relacionados coas propiedades dos 
materiais e as diferentes formas de enerxía, as consecuencias medioambientais do 
seu uso, así como a experimentación de fenómenos físicos e químicos sinxelos. 

O bloque 5: A tecnoloxía, aparellos e máquinas, inclúe basicamente contidos 
relacionados coas máquinas e cos aparellos de uso cotián, a enerxía que empregan e 
os avances científicos e tecnolóxicos que inflúen nas condicións de vida actual.  

Por último, establécense as seguintes orientacións metodolóxicas: 

! Os contidos da área de Ciencias da natureza están interrelacionados cos doutras 
áreas polo que se potenciará un enfoque globalizador e interdisciplinario que 



3 
 

teña en conta a transversalidade da aprendizaxe baseada en competencias. 
Resulta imprescindible unha estreita colaboración entre os docentes no 
desenvolvemento curricular e na transmisión de información sobre a aprendizaxe 
dos alumnos e das alumnas, así como cambios nas prácticas de traballo e nos 
métodos de ensinanza. 

! Os contidos conceptuais, procedementais e actitudinais deben ser traballados na 
aula arredor da realización de tarefas integradas que faciliten a contextualización 
de aprendizaxes, proxectos, pequenas investigacións no medio, actividades de 
experimentación, resolución de problemas concretos, realización de debates 
sobre temas de actualidade (medioambientais, de saúde, de consumo...), onde o 
alumnado avance no desempeño das competencias clave ao longo da etapa, 
elixindo en cada caso a metodoloxía axeitada en función das necesidades. 

! As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta de 
tarefas, proxectos e investigacións, fomentarán hábitos de traballo en equipo, a 
resolución pacífica de conflitos e potenciarán unha axeitada atención á 
diversidade. 

! Resulta recomendable a aplicación de diferentes técnicas para a avaliación do 
desempeño do alumnado como, por exemplo, o portfolio, as rúbricas, os mapas 
mentais, diarios, debates, probas específicas, resolución de problemas… 

! Debe potenciarse a variedade de materiais e recursos, considerando 
especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación 
no proceso de ensino-aprendizaxe. 

! No currículo establécense os estándares de aprendizaxe avaliables que 
permitirán definir os resultados das aprendizaxes e que concretan mediante 
accións o que o alumnado debe saber e saber facer na área de Ciencias da 
natureza. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo da etapa 
e, una vez finalizada esta, deberán estar acadados e consolidados. 
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Área de Ciencias sociais 

A área de Ciencias sociais ten como obxecto contribuír ao desenvolvemento persoal e 
social do alumnado, achegándolle os recursos necesarios para integrarse e participar 
de forma activa na sociedade na que vive, partindo da comprensión da realidade 
física, social e histórica máis próxima ata poder comprender o mundo dun xeito máis 
global. 

O desenvolvemento persoal e social dos alumnos e alumnas como futuros cidadáns 
e cidadás implica, por unha banda, coñecer os mecanismos fundamentais da 
democracia respectando as regras da vida colectiva e, por outra, interactuar coa 
contorna e o medio velando pola súa conservación ao seren estes bens comúns e 
compartidos. 

A mobilización de todos os recursos que conforman a área contribuirá á adquisición 
das competencias clave e ao desenvolvemento integral do alumnado ao longo de toda 
a etapa. Para iso, os elementos curriculares de Ciencias sociais deberán abordarse 
desde un enfoque metodolóxico práctico, integral, de uso social e con carácter 
funcional. 

A área das Ciencias sociais integra diversos ámbitos de estudo, centrándose en 
aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos. A organización de 
contidos da área por bloques establécese en base a estes ámbitos co fin de facilitar a 
concreción curricular da área e da etapa. En ningún caso, o desenvolvemento 
curricular se limitará a seguir esta estrutura, senón que os contidos serán abordados 
dun xeito global e interdisciplinar. 

Nun primeiro lugar, no Bloque 1, se establecen os contidos comúns da área, 
facendo referencia ás distintas técnicas, estratexias e métodos de traballo que 
potencian e favorecen a adquisición de aprendizaxes sobre o coñecemento do medio 
por parte do alumnado. Polo tanto, este bloque constitúe o eixe fundamental para 
abordar os elementos curriculares dos outros bloques cun enfoque transversal. Supón, 
ademais, a iniciación no coñecemento científico, non como saber disciplinar senón 
como un conxunto de procesos, destrezas e actitudes que contribúen a explorar e 
comprender a realidade. 

O uso das ferramentas TIC tamén ten especial consideración neste bloque pois se 
considera recurso fundamental, entre outras fontes, para a busca de información, 
simulación de procesos e presentación de conclusións referidas ás Ciencias sociais. 

Por último, neste apartado destaca a importancia que ten o traballo en equipo como 
punto de partida para unha participación activa e construtiva da vida social e como 
medida de atención á diversidade que favorece o proceso de inclusión do alumnado. 
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No Bloque 2, O mundo no que vivimos, realízase o estudo da xeografía, tanto da 
contorna próxima, achegando ao alumnado á realidade que coñece, como de 
contextos máis afastados para fomentar unha visión máis completa. No 
desenvolvemento deste bloque utilizaranse diferentes tipos de fontes xeográficas de 
información: textos, cadros e gráficos, esquemas, representacións cartográficas, 
fotografías e imaxes sintéticas para identificar e localizar obxectos e feitos xeográficos, 
facendo especial atención no territorio galego e español. O bloque inclúe contidos que 
abranguen desde o Universo, a representación da Terra e a orientación no espazo, a 
auga e o consumo responsable, o clima e o cambio climático, a paisaxe e os seus 
principais elementos (relevo, clima, hidrografía…) e a intervención humana no medio e 
as súas consecuencias ambientais. 

A través dos contidos do Bloque 3, Vivir en sociedade, será posible iniciar un 
proceso de comprensión das características dos distintos grupos sociais, respectando 
e valorando as súas diferenzas e ás persoas integrantes, a produción e reparto dos 
bens de consumo, sectores de produción, a vida económica dos cidadáns e cidadás, a 
capacidade emprendedora dos membros da sociedade e a función dinamizadora da 
actividade empresarial na sociedade, a organización social, política e territorial galega 
e española e o coñecemento do territorio, institucións e poboación europeas. 

No Bloque 4, As pegadas do tempo, traballarase a comprensión de conceptos como 
o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos relevantes, utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade a través da realización de cronogramas, liñas do 
tempo, mapas mentais, árbores xenealóxicas, biografías etc. Investigarase sobre as 
grandes etapas históricas da humanidade para adquirir unha idea da idade da historia, 
asociadas aos feitos que marcan os seus inicios e seus finais, sendo preciso coñecer 
as condicións históricas, eventos e persoas relevantes en diferentes períodos de 
tempo. É importante para o alumnado adquirir as referencias históricas que lles 
permitan elaborar unha interpretación persoal do mundo, a través duns coñecementos 
básicos da historia de Galicia e de España, respectando e valorando os aspectos 
comúns e de carácter diverso. 

Neste bloque utilizaranse diversas fontes textuais e gráficas como mapas e 
calquera outra representación adecuada para a identificación e a análise de procesos 
históricos. 

O tratamento de todos os aspectos curriculares establecidos nos bloques 
comentados anteriormente, a adquisición eficaz das competencias clave por parte del 
alumnado e a súa contribución ao logro dos obxectivos da etapa educativa, requiren 
ter en conta unha serie de principios metodolóxicos e de organización que permitan 
avanzar cara mellora dos resultados: 
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! Deseño e desenvolvemento de propostas didácticas integradas, activas, 
contextualizadas, cunha finalidade e funcionalidade clara, planificadas con rigor, 
que impliquen e posibiliten a activación da variedade de procesos cognitivos e 
contribúan e aseguren o desenvolvemento de todas as competencias ao longo 
de toda a etapa. Serán propostas de traballo que xurdan dun problema, 
acontecemento ou inquedanza, que supoñan un proceso de investigación e 
acción que garanta a participación activa do alumnado, a experimentación e a 
funcionalidade das aprendizaxes e que lle permita organizar o seu pensamento, 
a reflexión crítica e facilite o proceso de autorregulación das aprendizaxes. O 
traballo por proxectos, os estudos de casos, a aprendizaxe baseada en 
problemas, as experiencias de aprendizaxe por servizo, as prácticas de 
aprendizaxe colaborativa, as prácticas de ensinanza e aprendizaxe baseadas no 
pensamento crítico e creativo e as experiencais en comunidades de aprendizaxe 
serían propostas que responderían a ese perfil. 

! É fundamental na área de Ciencias sociais o aproveitamento dos recursos 
propios da contorna, non soamente físicos, senón tamén humanos. Neste 
sentido, consideraranse as diferenzas interculturais como un aspecto 
enriquecedor que achega posibilidades de aprendizaxe. 

! A planificación e o desenvolvemento destas propostas levan asociada a 
utilización de diversos instrumentos de avaliación: cartafol, diarios, rúbricas, 
debates, mapas mentais, probas específicas etc. que evidencian os distintos 
graos de execución das aprendizaxes. Destaca o papel activo do alumnado no 
proceso de avaliación, pois o uso do cartafol lle permite potenciar a autonomía e 
desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. 

! Para a construción e a consolidación das aprendizaxes partirase, en todo 
momento, dos coñecementos previos do alumnado, do contexto máis próximo e 
do seu nivel evolutivo, cognitivo e emocional. Este proceso implica a 
secuenciación dos contidos partindo do que eles xa coñecen para así avanzar e 
ir de aprendizaxes máis simples cara outros máis complexos. 

! O alumnado debe ser o protagonista das súas aprendizaxes, a construción das 
aprendizaxes é persoal e, polo tanto, moi diversa polo que se presentarán 
propostas de traballo individual e de equipo que posibilitan a resolución conxunta 
das tarefas e favorezan a inclusión do alumnado. 

! O persoal docente deberá buscar propostas e estratexias que activen ao 
alumnado que promovan a curiosidade e a motivación neste, de cara á 
investigación e resolución de problemas e que lle permitan ser consciente de 
que el é o responsable das súas aprendizaxes.  

! Desde o equipo educativo e as distintas comisións de coordinación fomentarase 
unha reflexión metodolóxica conxunta da que xurda unha proposta de centro 
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común, acordada e compartida á hora de desenvolver un currículo coherente 
cun enfoque global e interdisciplinar que garanta o cumprimento dos principios 
pedagóxicos que se propoñen desde a área de Ciencias sociais. A existencia de 
contidos compartidos entre distintas áreas fai necesaria a dita coordinación 
docente e a dita concepción integral da proposta curricular. 

 

 

 

 

 

Área de Lingua castelá e literatura 

O ensino da área de Lingua castelá e literatura ao longo da educación primaria ten 
como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa lingüística do 
alumnado. Esta debe achegar durante toda a etapa as ferramentas e os 
coñecementos necesarios para que os nenos e as nenas poidan desenvolverse 
satisfactoriamente nos ámbitos privado e público, relacionados coas interaccións 
individuais e sociais cotiás propias da súa idade. 

A lingua apréndese, non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, 
ler e escribir sobre emocións, afectos, aventuras, sobre o mundo. Ademais, a lingua é 
o medio das relacións interpersoais e a porta de acceso ao coñecemento. Neste 
marco, o profesorado de lingua debe guiar o alumnado para facelo usuario consciente 
do potente instrumento que é a lingua, a competencia en comunicación lingüística, 
para comprender, crear e/ou transformar o seu mundo; utilizar a potencia do manexo 
efectivo da lingua para unha comunicación eficaz, e lograr un avance substancial no 
desenvolvemento das súas posibilidades.  

Nesta concepción da lingua como instrumento para a transmisión de información e 
ferramenta para operar co coñecemento, debe situarse o ensino da Literatura. 
Transmisora de cultura e tamén liberadora, a Literatura incita á fantasía, á evocación 
de mundos posibles, á creación e á reflexión crítica. E vai de par coa lingua que 
achega aspectos metalingüísticos e instrumentais fundamentais para acceder aos 
textos literarios e para crealos. Así, a aprendizaxe da literatura debe constituír tanto un 
instrumento de aprendizaxe como unha fonte de gozo e de creatividade. 

En consecuencia co anterior, o currículo da área de Lingua castelá e literatura 
organízase en bloques que responden á educación literaria, ás actividades lingüísticas 
ou destrezas esenciais para a comunicación oral e escrita, e ao coñecemento 
metalingüístico. 
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O Bloque 1 Comunicación oral: escoitar e falar establece as habilidades necesarias 
para que os nenos e nenas comuniquen con precisión as súas propias ideas e axusten 
o propio discurso, cada vez máis elaborado segundo se avanza na etapa, ás distintas 
situacións de comunicación. Ademais, aborda aspectos esenciais da interacción social 
como a escoita atenta e o respecto das ideas dos e das demais. 

 Está pois centrado na xestión das relacións sociais a través do diálogo e na 
planificación e exposición dos discursos orais.  

Este bloque inclúe, ademais, os elementos non verbais como parte integrante do 
proceso comunicativo, xa que en moitas ocasións actúan como reguladores do 
proceso de comunicación, contribuíndo a ampliar, modificar ou reducir o significado da 
mensaxe. 

Os Bloques 2 e 3 Comunicación escrita: ler e escribir deben fomentar o 
achegamento, en contextos persoais, académicos e sociais á comprensión e 
produción de textos de diferente tipoloxía, atendendo tanto a forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) como a intención 
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos)  

Comprender un texto implica poñer en marcha unha serie de estratexias de lectura 
que deben practicarse na aula e proxectarse en todas as esferas da vida e en calquera 
finalidade de lectura: ler para obter información, ler para aprender ou ler por pracer. 

Pola súa parte, o bloque sobre a escritura pretende a aprendizaxe desta como un 
procedemento estruturado en tres fases: planificación do escrito, redacción, e revisión 
de borradores antes de producir o texto definitivo. Así, a ensinanza da escrita non se 
debe centrar no produto final, elaborado de forma individual ou en grupo, senón en 
todo ao proceso de escritura. Do mesmo modo, a avaliación está ligada a todo o 
desenvolvemento do texto escrito, no que, ademais, a revisión en grupo como práctica 
habitual contribuirá a favorecer a aprendizaxe autónoma. 

O Bloque 4 Coñecemento da lingua responde á necesidade de suscitar a 
aprendizaxe progresiva metalingüística para apropiarse do léxico e das regras 
gramaticais e ortográficas imprescindibles para o uso adecuado da lingua, é dicir, falar, 
ler e escribir correctamente. Debe ser unha aprendizaxe fundamentalmente funcional e 
significativa, integrada no proceso de lectura e escritura. 

O Bloque 5 Educación Literaria pretende implicar aos alumnos e alumnas nun 
proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a súa vida. A reflexión 
literaria a través da lectura, comprensión e interpretación de textos significativos 
favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 
capacidade crítica e creativa do alumnado, dálle acceso ao coñecemento doutras 
épocas e culturas e enfróntao a situacións que enriquecen a súa experiencia do 
mundo e favorecen o coñecemento do mesmo. Os nenos e nenas deben ir adquirindo, 
coa guía do persoal docente, os recursos persoais propios dunha persoa lectora 
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activa. Do mesmo xeito, foméntase a produción de textos persoais con intención 
literaria a través de proposta de tarefas lúdicas e creativas. 

O currículo deste século non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e 
da comunicación (TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento 
das habilidades lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer 
interactivamente tanto a aprendizaxe de linguas e o desenvolvemento das 
competencias básicas do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas 
tecnoloxías.  

A organización do currículo en bloques e a secuencia destes non indican xerarquía 
nas aprendizaxes dentro do aula, ben ao contrario, estas deben ser abordadas desde 
enfoques comunicativos e, na medida do posible, globalizadores e interdisciplinares, 
que teñan en conta a transversalidade da aprendizaxe baseada en competencias. 

Os métodos utilizados deben enfocarse á posibilitar a realización de tarefas que o 
alumnado deba resolver facendo uso axeitado dos distintos tipos de coñecementos, 
destrezas, actitudes e valores. O traballo por proxectos resulta especialmente 
relevante para a aprendizaxe por competencias pois permite aplicar a contextos da 
vida real ou verosímiles as aprendizaxes realizadas, e motiva para aprender máis ao 
xerar nos nenos e nenas a curiosidade e a necesidade de adquirir novos 
coñecementos, destrezas, actitudes e valores na resolución do proxecto. 

A integración das TIC debe ir acompañada dun cambio metodolóxico que oriente a 
aprendizaxe da lingua cara á mellora dos usos comunicativos, desterrando das aulas 
prácticas rutineiras centradas na análise e descrición de unidades lingüísticas 
descontextualizadas. Para iso, o uso das TIC nas actividades de ensino- aprendizaxe 
debe darse sempre no marco de proxectos de comunicación, inscritos en situacións 
reais, que teñan sentido para o alumnado e cuxa finalidade sexa a produción e a 
comprensión de textos reais tanto de carácter oral como escrito.  

Así mesmo, nas decisións metodolóxicas deben terse en conta a atención á 
diversidade e a consideración dos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe do 
alumnado, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo que posibiliten a 
resolución conxunta das tarefas, e potencien a inclusión do alumnado 

En canto á avaliación, é recomendable a utilización de diferentes técnicas como, 
por exemplo, o portfolio, as rúbricas, mapas conceptuais, debates, solución de 
problemas contextualizados, ademais das probas específicas. 

A implicación das familias non proceso de ensino-aprendizaxe é un factor a 
potenciar, xa que o proceso de ensino-aprendizaxe competencial dáse tanto desde os 
ámbitos formais coma nos informais e non formais. A súa colaboración redundará 
positivamente no rendemento e nos resultados académicos do alumnado.  

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe na que vivimos solicita un enfoque 
metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo 
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dos nenos e nenas nas linguas que vaian adquirindo ao longo da súa vida, con 
independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilicen. Isto implica 
un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender na escola. No 
caso das áreas de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os 
currículos presentan certos contidos similares, e unha distribución igualmente similar 
en cada un dos cursos que conforman a educación primaria. Evidentemente, cada 
lingua ten as súas características propias, que requiren dun tratamento e traballo 
específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou 
similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben ser abordados de maneira 
parella, ben ser presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada 
unha delas. Así pois, o profesorado implicado no proceso de ensino-aprendizaxe da 
Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, en cada curso da educación 
primaria, deberá organizar o seu labor para evitar a repetición de contidos naqueles 
aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de 
lectura, ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos 
lingüísticos.  

En consonancia co anterior, é preciso que o profesorado utilice a mesma 
terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de 
aprendizaxe do alumnado. 

Ademais, no centro teñen presenza lingua(s) estranxeira(s) que tamén son 
abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento 
dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta 
esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento 
integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas 
cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de lingua 
estranxeira, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para 
as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Pois, non se pode esquecer que 
o achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese, na maior parte dos 
casos, partindo das linguas próximas, a materna e a(s) ambiental(is). 
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Área de Matemáticas 

As matemáticas son un conxunto de saberes asociados aos números e ás formas, que 
permiten a análise de distintas situacións reais. Identifícanse coa dedución, a indución, 
a estimación, a aproximación, a probabilidade, a precisión, o rigor, a seguridade etc. e 
axúdannos a enfrontarnos a situacións abertas, sen solución única e pechada. Son 
unha agrupación de ideas e formas que nos permiten analizar os fenómenos e as 
situacións que se presentan na realidade para obter informacións e conclusións que 
non estaban explícitas e actuar, preguntármonos, obter modelos e identificar relacións 
e estruturas, de modo que levan consigo, sobre todo, encontrar patróns, regularidades 
e leis matemáticas e non só utilizar cantidades e formas xeométricas. 

Na educación primaria é fundamental o rol do persoal docente, pois debe ser capaz 
de deseñar tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten a aplicación dos 
coñecementos en situacións contextualizadas. Debe orientar a construción individual e 
colectiva de coñecementos matemáticos que ensinen aos nenos e nenas a 
desenvolver as súas aprendizaxes e que os e as animen a ter as súas propias 
opinións confrontándoas criticamente con outras fontes de información para 
melloralas. Búscase alcanzar unha eficaz alfabetización numérica, entendida como a 
capacidade para enfrontarse con éxito a situacións nas que interveñan os números e 
as súas relacións. Para lograr este obxectivo non basta con dominar os algoritmos de 
cálculo escrito, é necesario actuar con seguridade ante os números e as cantidades, 
utilizalos sempre que sexa necesario e identificar as relacións básicas que se dan 
entre eles.  

O traballo nesta área na educación primaria estará asentado na experiencia, as 
matemáticas apréndense utilizándoas en contextos funcionais relacionados con 
situacións da vida cotiá, para ir adquirindo progresivamente coñecementos máis 
complexos a partir das experiencias e dos coñecementos previos. A aprendizaxe 
baseada en competencias debe abordarse de forma conxunta entre todas as áreas e 
por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos 
ámbitos formais, coma nos non formais e informais. O seu dinamismo reflíctese en que 
as competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen 
inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 
individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. Para lograr este 
cambio curricular é preciso favorecer unha visión interdisciplinaria na que cada persoa 
docente deseñará, implementará e avaliará tarefas integradas nas que o alumnado 
acade ou elabore un produto social relevante. Para isto é necesario secuenciar unha 
serie de actividades e exercicios que impliquen procesos cognitivos de diferente nivel. 
Tendo en conta todo o anterior, resulta imprescindible o traballo colaborativo entre 
eles, coas familias e con entidades sociais do contexto e unha estreita colaboración 
entre o persoal docente no desenvolvemento curricular e na transmisión de 
información sobre a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 

Os procesos de resolución de problemas constitúen un dos eixes principais da 
actividade matemática e deben ser fonte e soporte principal da aprendizaxe ao longo 
da etapa, posto que constitúen a pedra angular da Educación matemática. Na 
resolución dun problema requírense e utilízanse moitas das capacidades básicas ata a 
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comunicación dos resultados: ler, reflexionar, planificar o proceso de resolución, 
establecer estratexias e procedementos e revisalos, modificar o plan se é necesario, 
comprobar a solución se se encontrou. 

O currículo básico formulouse partindo do desenvolvemento cognitivo e emocional 
no que se encontra o alumnado desta etapa, da concreción do seu pensamento, das 
súas posibilidades cognitivas, do seu interese por aprender e relacionarse cos seus 
iguais e co ámbito, e do seu paso cara a un pensamento abstracto cara ao final da 
etapa. 

Os contidos organizáronse en cinco grandes bloques para facilitar a concreción 
curricular: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. Números. Medida. 
Xeometría. Estatística e probabilidade. Pero esta agrupación non determina métodos 
concretos, só é unha forma de organizar os contidos que serán abordados dun xeito 
enlazado atendendo a configuración cíclica do ensino da área e construíndo uns 
contidos sobre os outros, como unha estrutura de relacións observables de forma que 
se facilite a súa comprensión e aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores 
e complexos. Esta agrupación implica unha organización aberta que permitirá distribuír 
de diferentes maneiras os contidos adoptando a metodoloxía máis axeitada ás 
características destes e do grupo de alumnos e alumnas. 

O Bloque 1 é a columna vertebral do resto dos bloques e debe formar parte do 
quefacer diario na aula para traballar o resto dos contidos e conseguir que todo o 
alumnado, ao rematar a educación primaria, sexa quen de describir e analizar 
situacións de cambio, encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas en 
contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para facer 
predicións. Débese traballar no afondamento nos problemas resoltos, formulando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas etc., expresando verbalmente de 
forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, utilizando procesos de 
razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Por último, establecéronse os estándares de aprendizaxe avaliables que permitirán 
definir os resultados das aprendizaxes, e que concretan mediante accións o que o 
alumnado debe saber e saber facer na área de Matemáticas. Estes estándares están 
graduados e secuenciados ao longo da educación primaria e deberán estar todos 
acadados e consolidados ao finalizar a etapa. 

Tendo en conta todo o antedito establécense unha serie de orientacións 
metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así como a 
consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do 
alumnado: 

! Potenciarase un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a 
transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias.  

! A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben 
asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo de toda a etapa. 

! Os métodos utilizados deben partir da perspectiva do persoal docente como 
persoal orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial no 
alumnado; ademais, deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-
problema nas que o alumnado debe resolver facendo uso axeitado dos distintos 
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tipos de coñecementos matemáticos, destrezas, actitudes e valores. Así mesmo, 
mediante prácticas de traballo individual e cooperativo, terase en conta a 
atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de 
aprendizaxe. 

! As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das 
tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

! Resulta fundamental a motivación por aprender nos alumnos e nas alumnas, 
polo que o persoal docente deberá xerar neles e nelas a curiosidade e a 
necesidade de adquirir e aplicar coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

! O traballo por proxectos, especialmente relevante para a aprendizaxe por 
competencias, susténtase na proposta dun plan de acción co que se busca 
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodoloxía pretende 
axudarlle ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo nel a 
reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa investigadora a través 
dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, 
aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais. 

! Resulta recomendable a aplicación de diferentes técnicas para a avaliación do 
desempeño do alumnado como por exemplo o portfolio, as rúbricas, mapas 
mentais, diarios, debates, probas específicas, solución de problemas… 

! O profesorado debe involucrarse na elaboración e no deseño de diferentes tipos 
de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de 
aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender a diversidade 
na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese 
potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 
especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación 
no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 

! A implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe é un factor 
determinante que tentaremos potenciar activamente. A súa colaboración 
redundará positivamente no rendemento e nos resultados académicos do 
alumnado. 

! Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente 
sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos 
educativos deben formular, con criterios consensuados, unha reflexión común e 
compartida sobre a eficacia das diferentes propostas metodolóxicas. 
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Área de Primeira lingua estranxeira: inglés 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as 
linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión 
no que as relacións entre individuos, países e organismos fanse cada vez máis 
necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades máis 
temperás, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar ás cidadás e aos 
cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias que lles permitan 
participar adecuadamente nunha nova sociedade cada vez máis interdependente e 
global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha especial relevancia 
neste contexto, xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro 
chanzo para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os 
niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do 
alumnado en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria 
constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o 
alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar, teña unhas competencias 
de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan 
achegarse ao seu uso independente.  

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira 
iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de 
proporcionarlles aos nenos e ás nenas as primeiras experiencias no seu uso oral. Así, 
este alumnado accede á educación primaria cunha certa experiencia e familiarización 
coa devandita lingua. Desde esta perspectiva, o currículo nesta etapa, se ben 
inicialmente dá prioridade ás actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros 
cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das outras destrezas para o 
desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e escrita eficaz e 
contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios destas idades.  

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da 
información non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación 
(TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento das habilidades 
lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente 
tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias 
básicas do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. A 
utilización das TIC posibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e os seus 
costumes, reafirma as destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do 
vocabulario, fixa unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe autónoma.  

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda 
que se presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como 
inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

O bloque 1 Comprensión de textos orais recolle diversos aspectos da comprensión 
oral. Nel abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en 
contextos reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición e posterior 
desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua estranxeira. Nesta 
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liña, considera, por unha parte, a activación dos coñecementos previos, a partir de 
ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender o sentido xeral e a 
información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Pola outra, establece 
variedade de contextos de comunicación, que deberán fornecer modelos lingüísticos 
igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico como no uso de expresións 
concretas en situacións coñecidas de interaccións verbais. Para conseguir este 
propósito, a utilización de recursos audiovisuais e das TIC é imprescindible. 

O bloque 2 Produción de textos orais aborda o desenvolvemento de habilidades de 
produción oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e ás alumnas de estratexias e 
destrezas comunicativas necesarias para interactuar en contextos reais ou simulados. 
Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá usar a lingua 
oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, conseguir que os demais o atendan 
e entendan, pedir e dar a información que lle interesa tanto dentro da aula como fóra 
dela, tanto no ambiente escolar como en situacións propias doutros ámbitos próximos 
á súa idade. Progresivamente, o currículo ten en conta as aprendizaxes necesarias 
para describir, explicar, relatar, dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar 
cun grao de dominio propio desta etapa.  

O bloque 3 Comprensión de textos escritos céntrase en aspectos da comprensión 
escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e 
lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o 
alumnado poida adquirir os coñecementos e habilidades que lle permitan un dominio 
progresivo da comprensión da lingua escrita. Faise fincapé en fomentar a afección 
pola lectura como fonte de gozo, formación, aprendizaxe, fantasía e descubrimento 
doutros contornos e culturas. 

O bloque 4 Produción de textos escritos: expresión e interacción expón o 
desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento 
da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require unha conexión estreita 
co correspondente traballo na lingua oral da lingua estranxeira e nas outras linguas 
das que incorporarán os procedementos básicos que dan coherencia, cohesión, 
adecuación e riqueza aos seus escritos.  

O bloque 5 Coñecemento da lingua e consciencia intercultural enumera as 
funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso 
reflexivo da lingua para comprender e interactuar en diferentes situacións de 
comunicación. Igualmente, considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos e 
culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira e que informan 
doutras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo. 

 O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha 
competencia comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural que lle 
permita comunicar con certa sintonía cultural. 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados 
dentro dos cinco grandes bloques e o seu tratamento ten que ser abordado desde 
unha óptica competencial. As relacións entre estes tres elementos do currículo non 
son unívocas, debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, 
para cada unha das tarefas comunicativas listadas e descritas nos estándares de 
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aprendizaxe, haberá de incorporarse o conxunto dos contidos recollidos para cada 
bloque de actividade respectivo. Deste mesmo xeito, para avaliar o grao de 
adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe dunha determinada actividade 
de lingua, haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de avaliación recollidos e 
descritos para a tarefa correspondente. 

Desde o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán 
considerar os principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura 
estranxeira a estas idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un 
uso contextualizado da lingua, no marco de situacións comunicativas propias de 
ámbitos diversos propios destas idades, e que permitan a utilización real e motivadora 
da lingua. O xogo, sobre todo nos primeiros anos, e a realización de tarefas 
conxuntas, ademais de permitir asentar adecuadamente as bases para a adquisición 
dunha lingua estranxeira, contribúen a que a área desenvolva o papel educativo que 
lle corresponde como instrumento de socialización. A medida que o alumnado avance 
en idade, evolucionarase desde un procesamento da lingua de carácter esencialmente 
semántico a un procesamento sintáctico máis avanzado. Polo tanto, o ensino das 
linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en enfoques comunicativos e 
cun tratamento globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, facendo fincapé 
durante toda a etapa na comunicación oral e na consciencia intercultural.  

Por outra parte, debe existir coordinación entre o profesorado de linguas 
estranxeiras e o das linguas cooficiais, para evitar a repetición de contidos propios da 
aprendizaxes de calquera lingua, como son as estratexias de lectura, ou proceso de 
escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, e para unificar a 
terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua 
estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a 
materna e a(s) ambiental(is). Polo tanto, é esencial o tratamento integrado de todas as 
linguas e a colaboración entre todo profesorado que as imparte. 

Finalmente, cómpre ter en conta no actual contexto educativo galego a 
implantación, na rede de centros docentes plurilingües e nos centros docentes con 
seccións bilingües, do ensino-aprendizaxe integrado de contidos e linguas 
estranxeiras. Isto supón a necesidade dunha estreita coordinación entre o profesorado 
que imparte lingua estranxeira e o que a utiliza como instrumento de ensino doutras 
áreas curriculares. 
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Anexo II 
Disciplinas específicas 

Área de Educación física 

A área de Educación física ten como finalidade principal a competencia motriz dos 
alumnos e das alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, 
procedementos, actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que 
realiza un individuo no seu medio e cos demais e que permite que o alumnado supere 
os diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación física 
como na súa vida cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de 
desenvolvemento psicomotor, prestando especial sensibilidade á atención a 
diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e sempre buscando a 
integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e os sentimentos 
vinculados á conduta motora fundamentalmente. A competencia motriz, que non está 
recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento 
destas, especialmente as Competencias Social e Cívica, Aprender a Aprender, 
Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor, Conciencia e Expresións Culturais e 
Matemática e Científico Tecnolóxica e, en menor medida, a Competencia en 
Comunicación Lingüística e a Competencia Dixital. 

Na educación primaria, o alumnado explorará o seu potencial motor á vez que 
desenvolve todas as súas capacidades motrices. Isto implica mobilizar toda unha serie 
de habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas 
situacións de ensino-aprendizaxe, nas que a experiencia individual e colectiva 
permitan adaptar a conduta motriz a diferentes contornas.  

Nesta etapa, as competencias adquiridas deben permitir comprender o seu corpo, 
as súas posibilidades e desenvolver as habilidades motrices básicas con 
complexidade crecente a medida que se progresa nos sucesivos cursos. As propias 
actividades axudarán ademais a desenvolver a relación cos demais, o respecto,a 
atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas en canto as 
capacidades psicofísicas entre as nenas e os nenos, os condicionantes dos 
estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución 
de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras 
establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante 
recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter 
motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e 
bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso 
patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais. 

A proposta curricular de Educación física permitirá organizar as aprendizaxes dos 
alumnos e as alumnas ao longo do paso polo sistema educativo, tendo en conta o seu 
nivel madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos que 
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afectan de maneira transversal a todos os bloques como son as capacidades físicas e 
coordinativas, os valores sociais e individuais e a educación para a saúde. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise do que acontece e 
a creación de estratexias para facilitar a transferencia de coñecementos a outras 
situacións. 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 
relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica 
un conxunto de valores e actitudes.  

Para facilitar a concreción curricular de Educación física establécense trece criterios 
de avaliación que se concretizan nos estándares de aprendizaxe avaliables. Estes 
permitirán definir os resultados da aprendizaxes, e concretarán mediante accións o 
que alumnado debe saber e saber facer na área de Educación física. Estes 
estándares están graduados e secuenciados ao longo da etapa e, unha vez finalizada 
esta, deberán estar todos acadados e consolidados. 

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. 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de 
organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado atendendo á 
configuración cíclica do ensino da área, construíndo uns contidos sobre os outros, 
como unha estrutura de relacións observables de forma que se facilite a súa 
comprensión e aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. 
Tampouco implica unha organización pechada, pola contra, permitirá organizar de 
diferentes maneiras os contidos, adoptando a metodoloxía máis axeitada ás 
características destes e do grupo de alumnos e alumnas. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao 
longo do curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata 
aspectos como: os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación 
coa contorna,a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e 
aceptación das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de 
hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos 
e a integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación.  

Como consecuencia de todo o anterior, establécense unha serie de orientacións 
metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así como a 
consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do 
alumnado: 
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! A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, 
ata o punto de converter o xogo no contexto ideal para a maioría das 
aprendizaxes. 

! A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben 
asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo de toda a etapa. 

! As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das 
tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

! O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de 
materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de 
aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na 
aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese 
potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 
especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

! Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a 
resolución de problemas, o traballo por retos ou a cooperación. 

! Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos 
nosos alumnos e alumnas suxeitos activos na xestión da súa saúde e na 
adquisición de hábitos de vida saudable. 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre as 
estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos educativos deben 
formular con criterios consensuados unha reflexión común e compartida sobre a 
eficacia das diferentes propostas metodolóxicas. 

 

 

 

 

Área de Valores sociais e cívicos 

Os Valores sociais e cívicos resultan fundamentais na nosa sociedade, para que as 
persoas poidan exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida 
cívica e social. De aí a importancia de que a educación facilite a construción da 
identidade individual e potencie relacións interpersoais enriquecedoras para fortalecer 
a convivencia, consonte valores cívicos socialmente recoñecidos.   

A área Valores sociais e cívicos axuda, en gran medida, a garantir o dereito 
universal dos nenos e das nenas a recibir unha educación que lles permita 
desenvolverse plenamente nas súas posibilidades, formarse no respecto dos dereitos 
humanos e as liberdades fundamentais e prepararse para asumir unha vida 
responsable nunha sociedade libre e tolerante coas diferenzas. 

Así mesmo, reforza a preparación das persoas para actuar como cidadanía 
participativa e implicada na mellora da cohesión, a defensa e o desenvolvemento da 
sociedade democrática. Esta formación inclúe a adquisición de competencias sociais e 
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cívicas –persoais, interpersoais e interculturais– para participar dunha maneira eficaz 
e construtiva en sociedades cada vez máis diversificadas. 

A proposta desta área, formar ás persoas desde o inicio da educación primaria na 
reflexión e a vivencia de valores, responde á preocupación por mellorar a calidade da 
educación de todo o alumnado, fomentando o desenvolvemento de procesos 
educativos que potencien a participación individual para lograr fins colectivos. Deste 
xeito, enriquécense as experiencias sociais dos alumnos e das alumnas, tendo en 
conta que viven en sociedade mentres se forman e que as vivencias compartidas na 
escola enriquecen as súas aprendizaxes. 

A área incita á reflexión e propón aprendizaxes relativas á dignidade persoal, ao 
respecto aos demais e aos valores sociais na convivencia. En primeiro lugar, o 
propósito é que cada alumno e cada alumna adquira as competencias necesarias para 
construír un autoconcepto axustado e unha boa autoestima, para tomar iniciativas 
responsables e vivir con dignidade. Unha vez elaborada a súa identidade persoal, o 
neno e a nena están preparados para recoñecer o outro ou outra. Por iso, indúcese á 
empatía, ao respecto e á tolerancia das outras persoas e propóñense elementos 
relacionados coas habilidades necesarias para relacionarse e actuar de acordo cos 
dereitos e deberes humanos fundamentais. 

Unha vez que as persoas somos quen de coñecernos e aceptarnos á vez que 
comprendemos e respectamos os demais, podemos asumir a complexidade da 
convivencia social. Neste momento, estimúlanse actitudes que propician a 
interdependencia positiva, a cooperación e a solidariedade de acordo cos valores, 
dereitos e deberes do Estatuto de Autonomía de Galicia e da Constitución Española. 

Neste sentido, favorécese a comprensión dos principios de xustiza, liberdade e 
seguridade, sobre os que se asenta a garantía da convivencia democrática, a 
promoción do progreso da cultura e da economía, así como o establecemento e a 
colaboración no fortalecemento dunhas relacións pacíficas e de eficaz cooperación 
entre todos os pobos da terra. 

Desta maneira oriéntase aos alumnos e ás alumnas para comprender a realidade 
social, resolver conflitos de forma reflexiva, dialogar para mellorar, respectar os 
valores universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente na 
vida cívica de forma pacífica e democrática. 

 Valores sociais e cívicos contribúe a que o alumnado mellore a súa competencia 
para aprender e ter iniciativa, estimulando a motivación, o esforzo e as capacidades 
de reflexión, síntese e estruturación. Axúdaos a enfrontarse aos problemas, 
experimentar e realizar proxectos en equipo, traballar de forma independente, tomar 
decisións e xerar alternativas persoais. 

A metodoloxía na aula debe fundamentarse na relación entre o progreso persoal e 
o académico, porque equilibrio afectivo e aprendizaxe van unidos e fortalécense 
mutuamente.  

 O ensino da área require que o profesorado estimule a axuda mutua e o traballo 
cooperativo, co que a través da comunicación oral, o diálogo e a interacción entre o 
alumnado se contribuirá a desenvolver a competencia para participar activamente nun 
equipo, a análise e a reorganización das propias ideas, o respecto crítico a outros 
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puntos de vista, o recoñecemento dos propios valores e limitacións, a adaptación ás 
necesidades colectivas e a solidariedade, a asunción de responsabilidades e o 
respecto ás normas acordadas. 

 Debe potenciar, ademais, o desenvolvemento de competencias que lles permitan 
aos alumnos e as alumnas considerarse valiosos e valiosas e axudar ás demais 
persoas, á vez que se senten recoñecidos e recoñecidas e se mostran receptivos e 
receptivas para recibir axuda na resolución de problemas. 

Para facilitar a concreción curricular establécense tres bloques de contidos. Non 
obstante, deben entenderse como un conxunto e desenvolverse de forma global tendo 
en conta as conexións internas tanto a nivel de curso como ao longo da etapa. 

As propostas metodolóxicas son decisivas para favorecer que se integren na súa 
vida cotiá o coñecemento de principios, valores e estratexias de regulación emocional, 
contribuíndo así á súa incorporación á vida adulta de maneira satisfactoria, 
desenvolvendo a capacidade de asumir os seus deberes e defender os seus dereitos, 
exercer a cidadanía activa e desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da 
vida. 

Polo tanto, necesariamente, haberá que partir das experiencias, problemas e 
intereses do alumnado ─xa que todo o traballado nesta área ten un compoñente 
vivencial─ para propiciar o pensamento en perspectiva e a implicación emocional. 
Cumprirá deseñar tarefas e/ou proxectos de traballo en contextos auténticos que 
permitan levar a cabo estas vivencias e que potencien que cada rapaz e cada rapaza 
teñan os seus tempos e os seus espazos de protagonismo e o recoñecemento da súa 
valía persoal e das súas contribucións aos diferentes grupos nos que desenvolven a 
actividade. De aí a importancia de propoñer o traballo cooperativo para a realización 
das tarefas, que lles permite ás alumnas e aos alumnos a análise, a expresión e a 
interpretación de pensamentos, sentimentos e feitos en distintos contextos sociais e 
culturais, así como o uso da linguaxe para regular a conduta e relacionarse cos 
demais. 

 Finalmente, mediante a toma de decisións baseadas en xuízos morais e a 
resolución de problemas e conflitos en colaboración, contribúese á adquisición das 
competencias necesarias para seguir diversos procesos de pensamento, utilizar o 
razoamento lóxico e analizar e axuizar criticamente os problemas sociais e históricos. 

 

 

Área de Educación Artística 

Á hora de abordar a Educación artística, que nesta etapa engloba a Educación 
musical e a Educación plástica, teremos en conta que as diferentes manifestacións 
artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida das persoas formando 
parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa comunicación. 

A Educación artística é de especial importancia, xa que o tratamento da información 
visual e musical na vida cotiá xera e precisa capacidades de pensamento crítico. A 
educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da 
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autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, 
a capacidade comunicativa e a socialización etc., e todas elas están relacionadas co 
obxectivo de axudar a filtrar os nosos encontros cos produtos visuais e musicais. 

Por outra banda, é de grande relevancia ensinar ao alumnado a interpretación e a 
análise crítica, para o facer consciente de que todas as formas de arte son expresión 
de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren 
reveladoras da súa identidade, son un axente reconfigurador. 

Nesta etapa, a área artística sitúase nun lugar privilexiado para a transversalidade, 
para a conexión natural con outras áreas do currículo, colaborando nunha 
comprensión da realidade e nunha satisfacción maiores. Permite, ademais, achegarse 
á mirada das demais persoas, á diversidade de maneiras de experimentar o mundo, 
que se manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual. 

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras 
ou traballos por parte do alumnado, feito no que se centran algúns dos estándares 
deste currículo, xa que entendemos que o seu tratamento competencial só se pode 
desenvolver tendo como obxectivo que o alumnado sexa protagonista final dos 
produtos de aprendizaxe. 

Xa que logo, para desenvolver este currículo tivemos en conta a total integración 
nel da aprendizaxe por competencias, de xeito que o profesorado poida utilizar este 
documento como guía e base da adquisición de competencias do seu alumnado, 
obxectivo primordial deste enfoque. 

Para isto, é imprescindible que o proceso de ensino e aprendizaxe parta dunha 
planificación rigorosa, elixindo métodos didácticos que se axusten ao nivel inicial do 
alumno ou da alumna e ás súas condicións socioculturais. Estes métodos deben partir 
da perspectiva do persoal docente como orientador, promotor e facilitador do 
desenvolvemento competencial no alumnado, enfocándose á realización de tarefas ou 
situacións-problema, propostas cun obxectivo concreto, que o alumno ou a alumna 
deben resolver. 

Así mesmo, deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos 
distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e 
cooperativo. 

A aprendizaxe por competencias na que se basea o currículo require metodoloxías 
activas e contextualizadas, e proponse, por isto, introducir estratexias interactivas, 
proxectos colaborativos co uso das novas tecnoloxías e facendo fincapé na creación 
de produtos reais que teñan efecto na comunidade educativa. 

Faise necesaria unha implicación do profesorado na creación de materiais 
adecuados a estes modelos de aprendizaxe, así como un compromiso co 
desenvolvemento destas metodoloxías na aula, feito que leva consigo un importante 
nivel de coordinación de todos os membros da comunidade educativa -en particular as 
familias-, unha reflexión e a avaliación dos resultados, para definir melloras 
posteriores. 

Por último, para facilitar a concreción curricular tanto na área de Música como na 
de Educación plástica establécense tres bloques de contidos. Non obstante, deben 



23 
 

entenderse como un conxunto e desenvolverse de forma global, tendo en conta as 
conexións internas tanto con respecto ao curso como ao longo da etapa. 

Educación plástica  

! Bloque 1. Educación audiovisual. Está dedicado ao estudo da imaxe en todas 
as súas manifestacións, tanto visual como audiovisual. Neste bloque ten moita 
importancia a contribución que fan as tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC) ao mundo da imaxe. 

! Bloque 2. Expresión artística. Este bloque recolle a exploración dos elementos 
propios da linguaxe plástica e visual, así como o tratamento dos materiais. 
Abrangue tamén as posibilidades para expresar o sentido e o percibido con 
creacións artísticas propias, despois da planificación. 

! Bloque 3. Debuxo xeométrico. Atopamos aquí un desenvolvemento gráfico dos 
coñecementos adquiridos na área de matemáticas, no epígrafe de xeometría, 
polo que a competencia matemática e científico-tecnolóxica estará moi presente. 

Educación musical 

! Bloque 1. A escoita. Procúrase que o alumnado tome conciencia dos sons que 
do seu ámbito, así como das posibilidades sonoras dos materiais e dos obxectos 
do seu contexto. Faise fincapé na audición activa de manifestacións musicais de 
distintas orixes e no respecto no proceso da audición. 

! Bloque 2. A interpretación musical. O alumnado é protagonista absoluto neste 
bloque, cuxo obxectivo é a creación de produtos musicais de diferentes estilos, 
usando diversas técnicas compositivas e con finalidades distintas. Centrámonos 
tamén en que o alumnado valore o traballo colaborativo, o respecto cara ás 
demais persoas e a avaliación con intención de mellorar. 

! Bloque 3. A música, o movemento e a danza. Este derradeiro bloque está 
destinado ao desenvolvemento da expresividade e a creatividade do alumnado 
desde o coñecemento e a práctica da danza. Comézase pola coordinación 
motriz e a conciencia do desprazamento no espazo, e chégase finalmente ao 
nivel de creación e expresión de sentimentos co movemento. 

 

 

 

 

Anexo III 
Disciplinas de libre configuración autonómica 

Área de Lingua galega e literatura  

A lingua é un instrumento empregado constante e necesariamente na vida diaria tanto 
para entender como para producir mensaxes, nos intercambios comunicativos orais e 
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escritos. Interactúase coa familia, coas amizades e con outras persoas (ámbito 
profesional) nas conversas diarias ou a través de cartas, correos electrónicos, 
mensaxes curtas, blogs...  

Polo tanto, ter unha alta competencia lingüística e comunicativa permite que as 
persoas desenvolvan unha vida normal, que poidan interactuar con aqueloutras que 
pertencen ao seu contorno e que están próximas e tamén coas que están moi lonxe. 

Ademais, a lingua está presente en calquera proceso de ensino-aprendizaxe. O 
alumnado emprega a lingua en calquera das súas clases no propio centro educativo, 
tanto para entender as instrucións e explicacións do profesorado e poder ser participe 
con el no proceso de descubrimento, como para poder xustificar e exemplificar a 
interiorización dos contidos.  

Non obstante, máis alá do ámbito escolar e familiar, na sociedade actual a 
competencia comunicativa e lingüística é fundamental para poder vivir 
satisfactoriamente. Se desde sempre o dominio lingüístico foi elemental para poder 
desenvolverse na maioría dos aspectos da vida, agora, na sociedade da información 
é, se cabe, moito maior esta necesidade. Na era de internet e da abundancia de 
medios de comunicación, os cidadáns e cidadás deben estar preparados para 
entender e elaborar calquera tipo de mensaxe: interactuar correctamente coa persoa 
que os atende en calquera negocio ou entidade pública, escoitar e procesar as 
noticias da televisión, ler un xornal, escribir un correo electrónico ou participar nun 
blog. 

Non se pode esquecer o valor que a literatura supón dentro do ensino desta área. A 
literatura é un produto de expresión artística que permite transmitir as necesidades e 
os pensamentos dunha persoa ou persoas nun determinado momento histórico. É, 
pois, unha disciplina moi relacionada coas Ciencias Sociais, a Música, a Arte... Pero, 
ademais, a literatura é un produto creado con palabras, coa lingua, coa fermosura e 
beleza dos elementos da linguaxe e, por iso, é enorme a vinculación entre ambas as 
disciplinas e xustifica que se dean a man no desenvolvemento desta área.  

Unido a calquera lingua minorizada hai que ter en conta intereses próximos á 
sociolingüísitica, como a valoración dese sistema de expresión e a súa literatura, os 
textos elaborados nese código como representantes dunha cultura, na que creceron 
os nosos antepasados e moitos de nós e que cómpre coidar e cultivar. Xa que logo, 
aprender lingua é tamén apropiarse dos significados culturais que esta transmite e dos 
modos en que as persoas do contorno entenden e interpretan a realidade. 

O currículo para a área de Lingua galega e literatura ten unha estrutura similar nos 6 
cursos da educación primaria. Os contidos aparecen repartidos en bloques, o que non 
presupón que a actividade docente se deba corresponder a esta ordenación; ao 
contrario, débense producir múltiples conexións entre todos eles. 

! O bloque 1, Comunicación Oral: falar e escoitar, recolle diversos aspectos da 
lingua oral. O uso oral é obxecto de observación e de análise para recoñecer as 
normas que rexen o intercambio comunicativo, para observar as estratexias que 
usan as persoas falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como 
aquelas que empregan para comprender mensaxes orais ou para producilas. 
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! O bloque 2, Comunicación escrita: ler, recolle diversos aspectos da 
comprensión escrita. A lectura implicará dominar a descodificación do texto e 
achegarse a unha progresiva regulación de estratexias que permiten operar co 
significado do texto, establecendo relacións entre coñecementos previos e 
información nova. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente 
complexidade e xénero e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin 
de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. Comprender un texto 
implica poñer en marcha unha serie de estratexias de lectura que deben 
practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo de 
lectura: ler para obter información, ler para aprender a propia lingua, ler por 
pracer.  

! O bloque 3, Comunicación escrita: escribir, potencia o uso persoal, autónomo 
e creativo da lingua escrita. Este uso da lingua implica o coñecemento das 
posibilidades que ofrece o código desde o punto de vista do léxico, da ortografía, 
da estrutura do discurso e da dimensión estética. A produción escrita significará 
buscar para cada situación o tipo de texto, adecuando, planificando e 
redactando, atendendo a aspectos diversos e revisando a escrita final. Nesta 
etapa consolidaranse o dominio de técnicas gráficas, a relación son-grafía, as 
normas ortográficas convencionais e a disposición do texto. O ensino do proceso 
de escritura pretende conseguir que o alumnado tome conciencia deste proceso 
como un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a 
partir de borradores e redacción e revisión do texto definitivo.  

! O bloque 4, Coñecemento da lingua, integra contidos relacionados co código e 
coa súa organización e responde á necesidade de reflexión sobre a propia 
lingua, coa finalidade de servir de base para o uso correcto da lingua, 
afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en 
si mesmo. Os contidos estrutúranse arredor de catro eixes. O primeiro é a 
observación da palabra, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos; 
o segundo aborda as relacións gramaticais que se establecen entre as palabras 
e os grupos de palabras dentro do texto; o terceiro afonda nos elementos que 
participan na confección dun discurso correcto; e o cuarto céntrase na valoración 
e coñecemento da lingua galega dentro do contexto plurilingüe.  

! O bloque 5, Educación literaria, asume o obxectivo de facer dos alumnos e 
das alumnas lectores competentes, implicados nun proceso de formación lectora 
que continúe ao longo de toda a vida. Para acadar este obxectivo é necesario 
alternar a lectura, comprensión e interpretación de obras literarias próximas aos 
seus gustos persoais e á súa madurez cognitiva coa de textos literarios e obras 
completas que acheguen o coñecemento básico sobre algunhas obras 
representativas tradicionais e actuais da nosa literatura.  

Os tres primeiros bloques do currículo, a lingua oral e a escrita, desenvolveranse a 
través dun traballo sistemático que utilice unha ampla gama de situacións 
comunicativas, cotiás e funcionais. Na vida diaria da escola prodúcense moitas 
situacións de comunicación oral que se potenciarán e aproveitarán para acadar 
obxectivos de área; entre estas situacións están: as comunicacións para planificar; 
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chegar a consenso; poñer en común; debater; tomar decisións sobre procesos que se 
van seguir; establecer responsabilidades; comunicar resultados; comparar; contrastar 
respostas, opinións e significados; xustificar e verbalizar estratexias; valorar tarefas; 
transmitir emocións e informacións; estruturar coñecemento; defender argumentos e 
puntos de vista; preguntar... A práctica destas situacións colaborará no labor da lingua 
como vehículo e instrumento para a aprendizaxe das distintas áreas do currículo. Con 
todo, para acadar unha correcta competencia en comunicación lingüística, as prácticas 
orais deben formar parte da actividade cotiá da aula en todas as áreas do currículo.  

O cuarto bloque, debe ser abordado na aula, de forma contextualizada, relacionado 
coa comprensión e produción de textos, froito da concepción do coñecemento da 
lingua como instrumento e non como fin en si mesmo. O quinto bloque pretende 
reforzar o bloque 2, engadindo o achegamento ao feito literario, para que o alumnado 
o recoñeza como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. Do mesmo xeito, complementa o bloque 3, motivando 
outro tipo de produción escrita que atenda especialmente a creatividade do alumnado. 

O tratamento de todos estes contidos ten que ser abordado desde unha óptica 
competencial, valorando as relacións que cada un deles ten coas competencias clave, 
que aparecen especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste 
currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, polo 
tanto, ter en conta os contidos abordados nos 5 bloques en que se estrutura este 
currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en 
conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe 
detallados en cada bloque, coas competencias clave. 

Esta área de Lingua galega e literatura está estreitamente relacionada coa de 
lingua castelá e literatura. Ambas áreas teñen unha distribución de contidos similar en 
cada un dos cursos que conforman a educación primaria. Evidentemente, cada lingua 
ten as súas características propias, polo que requiren dun tratamento e traballo 
específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade que 
presentan en ambas as áreas, precisan ser abordados de maneira parella. O 
profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de lingua galega e 
literatura e de lingua castelá e literatura, en cada curso da educación primaria, deberá 
organizar o seu labor para evitar a repetición de contidos teóricos cun tratamento 
similar. Serán os contidos do bloque 4 os que requiren unha maior distribución entre 
as dúas áreas, pero algúns dos tres primeiros bloques, que teñen que ver coas 
características da tipoloxía textual, coas normas básicas de presentación de traballos 
ou o uso da puntuación, tampouco deben ser abordados en ambas as áreas desde un 
punto de vista teórico. Do mesmo xeito, é preciso que o profesorado se decante polo 
uso da mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o 
proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado. Todas estas medidas deberán ser 
contempladas na programación anual de cada área, para cada curso da educación 
primaria, onde tamén deberá mencionarse, se é preciso, a colaboración entre o 
profesorado para desenvolver determinadas actividades ou probas orais. 
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Do mesmo xeito, no centro teñen presenza lingua(s) estranxeira(s) que tamén son 
abordadas na aula desde un enfoque comunicativo. Na busca dun tratamento 
integrado de linguas é preciso que, igual que acontece no caso das dúas linguas 
cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas linguas e o de lingua 
estranxeira, para evitar a repetición de contidos teóricos, na liña dos que se 
mencionaron para as linguas ambientais, e se unifique a terminoloxía, sempre que 
sexa preciso. Ademais, non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 
lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas 
próximas, a materna e a(s) ambiental(is). Polo tanto, na programación de todas as 
áreas lingüísticas terán que terse en conta as iniciativas que promoven o tratamento 
integrado das linguas, así como a colaboración entre o profesorado antes detallada. 

En definitiva, o currículo desta área persegue como obxectivo último crear cidadáns 
e cidadás conscientes e interesados no desenvolvemento e na mellora da súa 
competencia comunicativa e capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os 
ámbitos que forman e van formar parte da súa vida.  

 

 

 
 

Anexo IV 

Áreas 
Cursos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lingua galega e literatura 4 4 4 4 4 3 

Lingua castelá e literatura 4 4 4 4 4 3 

Matemáticas 5 5 4 4 5 5 

Ciencias sociais 3 2 3 2 2 3 

Ciencias da natureza 2 2 2 2 2 2 

Lingua estranxeira 2 2 3 3 3 3 

Educación artística 2 2 2 2 2 2 

Educación física 2 2 2 2 2 2 

Relixión/ Valores sociais e cívicos 1 2 1 1 1 1 

Libre configuración    1  1 

TOTAIS 25 25 25 25 25 25 

 
  
 


