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1.- INTRODUCCIÓN
Dende o curso 2014-2015 o CEIP de Viñagrande Deiro iniciou un
proceso de transformación na busca dun modelo de centro educativo que sexa
quen de dar resposta ás actuais demandas da sociedade e ás características
das xeracións máis mozas.
Pensamos que as sociedades evolucionan rapidamente mentres que os
centros educativos se mostran moi remisos a acompañar de preto esta
evolución. Semellan estar ancorados no século XX no referido ás súas
estruturas organizativas, didácticas e metodolóxicas sen atender a moitos
factores que interveñen directamente nos procesos de ensino e aprendizaxe do
alumnado.
Consideramos prioritario poñer a funcionar un modelo cun sistema
pedagóxico con determinadas actuacións didácticas nas nosas aulas que
ofrezan a posibilidade de mellorar os procesos de ensino e aprendizaxe e os
seus resultados.
Sabedores das complexidades e dificultades que nos esperan (todos os
cambios supoñen medos que temos que saber xestionar dun modo axeitado),
estamos decididos a comezar coa maior vontade e ilusión un proxecto que,
supoñendo unha gran modificación das estruturas habituais dos centros
educativos, está dirixido a toda a comunidade escolar considerando ao
alumno/a como eixo principal.

O documento que aquí presentamos constitúe unha clara explicación
pola aposta metodolóxica e de organización que imos desenvolver no noso
centro durante os vindeiros anos. Nel poderase percibir como se producen os
procesos de ensino e aprendizaxe nas nosas aulas e a maneira na que
estruturamos os espazos e tempos educativos así como un conxunto de regras
e normas consensuadas que nos permitirán coñecer dun xeito pormenorizado o
tipo de traballo que se desenvolve no CEIP de Viñagrande Deiro.
Como ensina o profesorado, como aprende o alumnado, cal é a atención
educativa que se lle dispensa, cales son os acordos que todo mestre ten que
asumir á chegada ao noso centro... serán elementos a ter moi en conta para
que o modelo pedagóxico que aquí presentamos perdure durante moitos anos.
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Esa vision de construir un sistema de traballo duradeiro será a garantía
de asegurar a equidade e igualdade de acceso á aprendizaxe polo alumnado e
asegurará tamén o desenvolvemento e requerimentos dunha determinada
función docente. É o noso obxectivo que todo o profesorado coñeza, unha vez
que chega ao noso centro, como os mestres e mestras desenvolven o seu
traballo coa finalidade de asegurar unha verticalidade coherente na
aprendizaxe dos nenos e nenas.
Ao ser o noso un centro vivo, dinámico e transformador, queremos
deixar constancia de ser este un documento igual de vivo, dinámico e
transformador. Deste xeito a concreción curricular que aquí se presente debera
ser, obrigatoriamente, revisada ao inicio de cada curso no segundo claustro do
mes de setembro co obxectivo de inserir nel todo proceso de cambio que vaia
afectando ao propio centro e ás súas estruturas de organización e
funcionamento.
2.- CONCRECIÓNS XERAIS SOBRE METODOLOXÍA.

O CEIP de Viñagrande Deiro caracterízase por un sistema de traballo
específico que determina a maneira na que, dende o centro, desenvolvemos o
currículo oficial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Atendendo a unha serie de estratexias organizativas (dende o punto de
vista temporal e espacial), o desenvolvemento das competencias clave
facilítase atendendo á seguinte estrucuración temporal:

ORGANIZACIÓN

EDUCACIÓN

1º e 2º NIVEL DE

TEMPORAL

INFANTIL

EDUC. PRIMARIA

3º, 4º, 5º e 6º
DE EDUC.
PRIMARIA

MOMENTO

Programa de

Programa de

Estimulación Temperá.

Estimulación Temperá.

Curricular

COLECTIVO
(1h 30 min)

Programa

Programa de Aprendizaxe

Programa Curricular

Lúdico - Faladoiros

Específico

Específico
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Constitúe un tempo de aprendizaxe sentido, vivido e estimulante: a aprendizaxe
MOMENTO

da música, da arte, da lingua estranxeira, dos valores sociais, cívicos e relixiosos

VIVENCIAL

debe realizarse dende unha perspectiva moito máis práctica (con obradoiros,

(1h 30 min)

tarefas, experiencias). Para iso, o profesorado titor e especialista organizará
sesións didácticas nas que o alumnado teña a oportunidade de sentir, vivir e
emocionarse con estas aprendizaxes.
É o momento que goza todos o alumnado do centro e que consideramos de vital

MOMENTO

importancia xa que é onde teñen a oportunidade de xogar dun xeito moito máis

DE LECER

espontáneo e libre. Pensamos que é un momento educativo máis dentro do horario

(30 min)

lectivo e como tal debemos incorporar todo tipo de elementos que axuden ao
alumnado a desenvolver esa necesidade de xogo libre e espontáneo tanto a nivel
de dotación de recursos materiais como de dotación de recursos psicolóxicos,
sociais e persoais.

MOMENTO
COMPARTIDO
(1h 30 min)

Aprendizaxe
Aprendizaxe
Baseado
en
É un momento
no que o alumnado debe
aprender a xestionarApr.
o seu
tempo libre.
Baseado en

Baseado en

Contextos de

Proxectos

Proxectos

Aprendizaxe

Nos distintos momentos nos que se divide o horario lectivo diario
suceden distintas propostas didácticas que determinan o desenvolvemento das
competencias clave no alumnado.
Co obxectivo de explicitar mellor o funcionamento destas propostas, a
continuación se define e determina o modo de traballar nelas:
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPERÁ
Dende o curso 2015-2016 estase a por en marcha este proxecto de
estimulación temperá con sesións de psicomotricidade diarias de 45 minutos
nos tres niveis de Educación Infantil. O profesorado implicado inclúe ás titoras
de Infantil, a mestra especialista de Educación Musical e a mestra especialista
de Educación Física, que é a coordinadora.
Xustificación: O termo psicomotricidade fai referencia a dous tipos de
estruturas que definen o ser humano, as estruturas motrices e as estruturas
psíquicas, principais compoñentes do desenvolvemento humano e da
formación da súa personalidade. Na idade infantil o desenvolvemento
psicomotor abarcao todo, é dicir, o neno/a ten unha forma de aprender, de
actuar, onde o motriz, o emocional e o cognitivo van totalmente unidos, sendo o
5
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xogo a actividade principal a través da cal se realizan os aprendizaxes básicos:
“Toda aprendizaxe parte dun movemento” (Glen Doman).
Para iso, os educadores, deben propoñer experiencias motrices
axeitadas ás súas posibilidades, que faciliten o desenvolvemento neurolóxico.

PROGRAMA DE APRENDIZAXE LÚDICO e FALADOIROS
Este programa consiste na organización dun amplo espazo do centro
(unión de tres aulas) no que se ubiquen distintos recantos de traballo para
adquirir determinados contidos. Este programa só se desenvolve en Educación
Infantil.
Neste espazo o alumnado, mesturado en idades diferentes, semella
estar xogando dun xeito libre e lúdico, mentres que o profesorado é o artífice
da integración nel de determinadas actividades sistematizadas que buscan o
desenvolvemento integral do alumnado e a aprendizaxe de conceptos básicos
establecidos nas programacións.
Os

espazos

que

poden

organizarse

nesta

macroaula

están

determinados polos tipos de contidos que neles se traballan: xogo simbólico
(representacións),

recanto

artístico

(traballos

plásticos),

construcións

(conceptos básicos), modelado (grafomotriciade), biblioteca (pracer pola lectura
e

escritura),

música

(audicións

sonoras,

bailes,

ritmos…),

ecolóxico

(responsabilidades coa natureza), tertulia (comunicación oral e interacción
espontánea), etc.
O programa de aprendizaxe lúdico pode darse en diferentes momentos
do día:
-

Despois dos faladoiros e asembleas.

-

Ao remate ou antes das sesións de psicomotricidade.

-

Durante o traballo de Aprendizaxe Baseado en Proxectos.
Dependendo da ratio que vaia configurando o centro nos vindeiros

cursos, poderase determinar outro tipo de organización co obxectivo de garantir
unha mellor atención educativa para o alumnado.
Así, poderíase aventurar que a mestura de idades se configure en tres
espazos diferentes e, en cada un deles se establezan ambientes de
aprendizaxe que aseguren ao alumnado un desenvolvemento global e permitan
6
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seguir o currículo da etapa. Serán ambientes referidos aos diferentes ámbitos
de expresión, ao coñecemento de si mesmos e á necesaria interacción co
mundo que lles rodea.

O Programa de Aprendizaxe Lúdico compleméntase con sesións de
FALADOIROS onde o

alumnado

participa

activamente

de

conversas

espontáneas ou dirixidas polo profesorado.
Constitúen un momento extraordinario para que o alumando poida
trasladar as súas vivencias, experiencias, preocupacións, intereses... dende
unha perspectiva o máis normalizadora posible. Os faladoiros buscan axilizar a
expresión oral do alumnado e que, dende ben pequenos sexan capaces de
comunicar como se sinten, cales son os seus gustos, pequenos conflictos...
Dende o pasado curso 2016 - 2017 todo o claustro acordou fixar un día
específico durante 30/40 minutos onde o alumnado de Educación Infantil tería
unha sesión para traballar aspectos relacionados co desenvolvemento
emocional, afectivo e sentimental. Un traballo que se traslada tamén a etapa de
Educación Primaria cunha maior duración. Cremos que si dende idades
temperás comezamos a traballar o coñecemento mutuo da parte máis íntima
do alumnado, teremos a oportunidade de coñecernos mellor e así posiblitar
unha mellor adecuación dos procesos de ensino e aprendizaxe e mellorar a
convivencia no noso centro.
Nos faladoiros poderán intervir tamén determinadas rutinas que
aseguran ao alumnado unha serie de procedementos sistemáticos que lle
ofrecen seguridade e, ademais, supoñen unha carga motivacional extra xa que
son eles mesmos os que teñen que asumir determinadas responsabilidades.
APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS
O

alumnado

de

Educación

Infantil,

mesturados en

idades distintas,

desenvolven a súa aprendizaxe atendendo á seguinte estratexia pedagóxica,
organizativa e didáctica:
A aprendizaxe baseada en proxectos (ABP): A ABP facilita enormemente a
consecución dos obxectivos que nos marcamos co noso alumnado: son
motivadores, integradores, axudan a socializar, son significativos, parten das
intereses do alumnado e posibilitan un ensino globalizado dos contidos
7
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escolares e unha aprendizaxe integral (non dividida por disciplinas).
No interior das aulas existirán espazos (aos que chamamos minicontextos de
aprendizaxe ou no futuro os ambientes de aprendizaxe) nos que se traballa
principalmente unha materia que, unido a outros temas diversos e aos demáis
minicontextos,

interrelacionan

as

áreas,

complementan

o

currículo

e

desenvolven un proxecto didáctico.
Así, nas aulas de Educación Infantil establécense distintos minicontextos de
aprendizaxe: das tecnoloxías, das artes, dos números e das palabras, do xogo
simbólico, das construcións, do robot, etc. En cada un traballan diariamente un
equipo de tres ou catro alumnos/as que, dun xeito cooperativo e colaborativo,
van desenvolvendo as competencias a través do estudo dun determinado
proxecto didáctico.
Nas aulas dos primeiros niveis de Educación Primaria (1º e 2º) existen, como
mínimo, cinco minicontextos de aprendizaxe que non teñen porque ser fixos ao
longo do curso:
-

As palabras

-

Os números

-

A tecnoloxía

-

A arte

-

A ciencia (minicontexto do proxecto)

-

O xogo (minicontexto onde integrar a parte lúdica da aprendizaxe)

Todo o alumnado se sitúa diariamente nos distintos minicontextos completando
a formación multidisciplinar ao longo de toda a semana. Ademáis, en
determinados momentos, o alumnado conta co apoio doutros mestres dentro
da aula e deciden, en moitas ocasións, aproveitar outros espazos que existen
no centro para poder elaborar os seus traballos con maior concentración e
autonomía (biblioteca, patio, informadeiro, aulas valeiras, os corredores, …).
Neste tipo de organización os minicontextos soen ser estables ao longo de todo
o ano. Isto quere dicir que o alumnado pasa, periódica e sistematicamente, por
todas as zonas para traballar nun proxecto determinado dun xeito
multidisciplinar desenvolvendo as competencias clave. Esta estabilidade
ofrécelle ao alumnado a posibilidade de profundar no coñecemento e
desenvolver as súas capacidades.
8
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Os minicontextos son complementarios. En todos eles, á parte da aprendizaxe
de conceptos e procedementos tamén axudan a ir desenvolvendo a
personalidade

e

as

relacións

sociais.

A

organización

social

destes

minicontextos, con equipos de alumnado, posibilita a expresión de emocións e
a interacción. Por medio desta interacción os esquemas conceptuais e
actitudinais van evolucionando, e ao mesmo tempo vaise desenvolvendo a
identidade de cada persoa e a do grupo.
PROGRAMA CURRICULAR ESPECÍFICO
En Educación Primaria, cada grupo de alumnos/as, do mesmo nivel, sitúase na
aula co seu titor/a para desenvolver tarefas centradas en determinados
contidos establecidos no currículo para estes niveis da Educación Primaria e
que

están

previamente

determinados

nas

programacións

didácticas:

principalmente contidos referidos á competencia en comunicación lingüística e
matemática que son propios de cada nivel: ortografía, vocabulario e gramática
nas linguas, cálculo, xeometría e algúns contidos máis que é necesario
traballar dun xeito máis específico co grupo de igual idade.
Concretamente soen ser os contidos referidos ao Bloque 2 da área de
matemáticas e ao bloque 4 de contidos das áreas lingüísicas.
O mestre de Inglés tamén conta con sesions curriculares específicas para
traballar contidos referidos ao vocabulario e gramática da lingua inglesa.
PROGRAMA DE APRENDIZAXE VIVENCIAL
Constitúe un tempo de aprendizaxe vivido: a música, a arte, a segunda lingua
estranxeira, os valores sociais, cívicos e relixiosos, o teatro…

deben ser

ensinados e aprendidos dende unha perspectiva moito máis práctica. Para iso,
o profesorado especialista organizará sesións didácticas nas que o alumnado
teña a oportunidade de sentir, vivir e emocionarse coas aprendizaxes.
Impartirase en espazos determinados e específicos que posibilitarán un
traballo “ manipulativo”, directo, eminentemente práctico e moi conectado
coas vivencias do propio alumnado. Así, os contidos curriculares referidos
á música, ó inglés, aos valores sociais, cívicos e relixiosos,

aos obradoiros

científicos, matemáticos, lingüísticos e artísticos serán tratados dende unha
vertente moito máis real e significativa: bailes, cancións, ritmos e melodías,
9
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dramatizacións, obradoiros en inglés, obradoiro do supermercado… son
exemplos nos que desenvolvemos determinados contidos destes niveis e
das áreas de coñecemento.
En Educación Primaria a tipoloxía de actividades son xa máis específicas e cun
maior grado de dificultade e estarán centradas en retos e plans de traballo ou
proxectos nos que se desenvolva o currículo das especialidades de: Música,
EF, Inglés, Valores Sociais e Cívicos, Relixión e outros contidos que poden ser
ensinados e aprendidos en obradoiros:

marquetería,

traballo con barro,

sesións de ganmificación, aprendizaxes vivenciais en situacións reais ou
simuladas (supermercado)…etc.
APRENDIZAXE BASEADA EN CONTEXTOS DE APRENDIZAXE
O alumnado de 3º e 4º, mesturados, e de 5º e 6º (tamén mesturados)
desenvolven a súa aprendizaxe atendendo á seguinte actuación pedagóxica,
organizativa e didáctica:

Contextos de Aprendizaxe: En cada contexto trabállanse proxectos dunha
área que, unido a outros temas diversos, interrelaciona coas distintas áreas de
coñecemento e complementan o currículo dun xeito multidisciplinar. En cada
contexto traballa un docente como mínimo. As aulas de 3º, 4º, 5º e 6º
converteranse nos seguintes contextos de aprendizaxe e neles traballarase
atendendo ás seguintes dinámicas:

O LABORATORIO: Proxectos Científicos nos que se desenvolven todas as
competencias clave dun xeito integral e con naturalidade, e nos que se
traballan establecendo relacións entre os contidos da competencia científica e
os de outras competencias (lingüística, tecnoloxica, lóxica e matemática,
social…etc.).
O contexto científico está dividido en catro ou cinco minicontextos (en función
da ratio) nos que se traballan devanditos proxectos dende unha perspectiva
ampla de desenvolvemento competencial.
Os diferentes recantos presentes nesa aula determinan a tipoloxía de
actividades a desenvolver.
-

Laboratorio:

recanto

adicado

principalmente

á

realización

de
10
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experimentos ou investigacións diversas, segundo a temática do
proxecto estudiado. O alumando pode comprobar de primeira man
procesos coma a fotosíntese ou os cambios de estado da auga entre
outros.
-

Museo: recanto entendido

como un espacio de cultura e de

aprendizaxe, que moitas veces supón unha verdadeira revolución
didáctica moito máis potente que a mera transmisión de contidos. Os
nenos traballan de maneira creativa na reproducción de murais ou
maquetas coma a pirámide dos alimentos ou un ecosistema mariño ou
terrestre.
-

Biblioteca: centro de recursos para a aprendizaxe que ofrece
oportunidades para realizar experiencias de creación e utilización de
información co fin de que adquiriran conoñecementos, comprendan e
desenvolvan a imaxinación.
O alumnado familiarízase coa investigación e búsqueda de información
en libros de ciencia e guías didácticas.

-

Recanto das TICs: este é un lugar para coñecer e utilizar tódalas
posibilidades que o soft e o hard informático posibilitan (procesadores,
bases

de

datos,

enciclopedias,

aplicacións,

multimedia,

etc.).

Preténdese que os nenos busquen e seleccionen na rede a información
necesaria e a utilicen para os seus proxectos, actividades, traballos e
iniciativas científicas. Que creen con estas ferramentas todo tipo de
documentos, arquivos, información e a comuniquen a través de internet.
-

A impresión 3D: Reproducir pezas a escala dos seu diseños para
fabricar prototipos de traballo relacionados con contidos escolares:
arquitectura, máquinas simples, escultura...etc.

A CALCULADEIRA: Proxectos Matemáticos nos que é moi importante acercar
os conceptos matemáticos á vida e á posibilidade de vivilos dun xeito práctico e
manipulativo. Neste contexto haberá distintos espazos (recantos) que, dun
xeito global, nos permitirán comprender a utilidade das matemáticas na vida
real:

11
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A robótica: Pensado como lugar para achegarse á programación e, de
paso, traballar contidos referidos á competencia matemática: numeración,
lonxitude, formas xeométricas, medidas de tempo e distancia…etc.

-

Supermercado: Recanto dedicado principalmente á realización de todo tipo
de operacións que teñan que ver cun supermercado pero non soamente
operacións senón tamén o cálculo de porcentaxes, fraccións, capacidade,
peso,...

-

Vida cotiá: As matemáticas están presentes en moitos momentos da nosa
vida e é neste recanto onde se traballan. Dende saber interpretar unha
escala ata o prezo das porcións dunha empanada son cuestións
traballadas neste recanto.

-

Xeometría: Recanto no que se fomentan as matemáticas debuxadas,
figuras xeométricas, planos, ángulos, prismas, escalas, circunferencias,... A
representación espacial ten unha importancia moi destacada neste recanto
e as veces é a gran esquecida nos contidos pero nós concedémoslle con
este recanto a importancia que se merece.

-

Tratamento da información: É este un lugar para a interpretación de
facturas, tíckets, nóminas, descontos,... aquela información en forma de
números que temos que analizar e interpretar por medio de operacións.

A

VERBADEIRA:

Proxectos

Literarios

ou

Lingüísticos

nos

que

se

desenvolverán dun xeito multidisciplinar e transversal contidos variados e de
distintas disciplinas: ciencias, valores, linguas, conmemoracións especiais, os
temas transversais…etc. Neste contexto terán especial tratamento a linguaxe
oral e a linguaxe escrita a través do establecemento de recantos que permitirán
traballar con diferentes tipoloxías de textos e programar distintas actividades:
-

Literatura Virtual: Este minicontexto está adicado a creación por parte do
alumnado de escenarios en realidade virtual onde calqueira persoa
poida percorrer os espazos, escoitar e ver os lugares e acontecementos
de determinadas obras litearias infantiles.
Tamén será de utilidade para ter acceso, a través dunhas gafas de RV,
a escenarios diversos e asociados á realidade na que o alumnado vive:
espazos naturais, artificiais, imaxinados… e colocar neles textos,
12
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imaxes, vídeos e audios que axuden a comprender mellor ditas
realidades.
-

Procesando Textos: Recanto adicado principalmente a expresión escrita
con actividades centradas na elaboración de diferentes tipos de textos
que posúen unhas características xa definidas: relatos, noticias, receitas,
menús, diálogos, narracións, poemas, descricións...

-

Literatura Creativa: Neste espazo o alumnado terá a oportunidade de
darlle rienda á súa imaxinación a través da creación literaria creativa con
actividades como: glosarios, adiviñas, cómic, microrrelatos, twits, carteis
publicitarios, cartas, poesía, pareados...

-

Conferencias: Recando no que se fomenta a expresión oral con
actividades como: videocontos, contacontos, entrevistas, programas de
radio,

exposicións

orais,

presentacións

con

audio

incorporado,

videotutoriais...
-

Pasatempos: É este un lugar para o xogo coa lingua e coa palabra.
Actividades tan variadas como: sopas de letras, crucigramas, dameros,
xeroglíficos, aforcados, cruzadas, adiviñas, deducións, definicións,
pasapalabra... son de moi bo gusto para o alumnado. Neste caso non só
teñen que intentar facer os distintos pasatempos que se lle plantexan
senón que tamén deberán elaborar pasatempos propios.

HUMANIDADEIRO: Dende unha perspectiva actual e atendendo sempre a
realidade social e cultural onde vive e se desenvolve o alumnado, este
contexto vai ser vital para comprender o que nos rodea. Serán proxectos nos
que tamén van intervir varias disciplinas e onde se tratarán fundamentalmente
temas relacionados coas as ciencias sociais dende unha perspectiva
determinada: entendendo o que sucede ou sucedeu ao noso redor, poderemos
entender o que sucede ou sucedeu en contextos máis amplos e descoñecidos.
No contexto humanístico existen catro ou cinto espazos ben diferenciados que
permiten o desenvovemento competencial do alumnado;
-

Espazo aumentado: pensado para que o alumnado aumente imaxes (a
modo bits de intelixencias) relacionadas cos contidos propios das
ciencias sociais.
13

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

Ao aumentar esas imaxes escanándoas, teremos a oportunidade de
acceder a información creada polo alumnado en multitude de formatos:
audio, imaxe, vídeo, texto, gráfica…
-

Espazo Documental: neste recanto o alumnado busca, selecciona,
organiza información sobre diferentes temas (en soporte escrito ou
dixital) coa finalidade de producir algo.

-

Espazo Xeográfico: neste recanto o alumnado utiliza planos, mapas,
planisferios, globos terráqueos, etc., para localizar e situar diferentes
elementos: formas do relevo, ríos, países, lugares de interese...

-

Espazo Audiovisual: neste recanto o alumnado emprega diferentes
medios audiovisuais para publicar e transmitir os coñecementos
adquiridos.

Os

medios

e

recursos

empregados

son:

tablets,

ordenadores, aplicacións dixitais e programas informáticos de texto,
imaxe, audio e vídeo.
-

Espazo Artístico: neste recanto o alumando elabora diferentes creacións
plásticas sobre os temas traballados.

O INFORMADEIRO: Todas as actividades teñen un paraqué en sí mesmas,
unhas veces é gozar ao realizalas, e outras veces na saída que teñen cara ao
exterior a través dos medios de comunicación: radio, prensa, televisión,
internet, exposicións, presentacións, representacións, debates, etc. Á vez que
lle dan sentido e funcionalidade ás actividades, os medios de comunicación fan
que medre o interese e a motivación. O tipo de saída que teñan as actividades
determinará a planificación, a responsabilidade do alumnado e o uso de
recursos. Contamos cun espazo no centro no que colocamos os recursos
necesarios para desenvolver nel programas de radio, televisión, elaboración da
prensa escrita e confección e edición dun caderno de bitácora online. Este
espazo ten un grupo asignado cada dous días e conta cuns mestres que
diariamente pasa a xornada lectiva nese espazo.
Dous alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º desenvolverán cada dous días o traballo dos
medios de comunicación. O traballo consiste na elaboración de escaletas para
a radio, programas de televisión (debates, informativos…), noticias para o
xornal escolar e a publicación das novidades nas redes sociais do centro e no
14
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blog do Informadeiro.

Neste tipo de organización, os contextos de aprendizaxe soen ser estables ao
longo de todo o ano. Esto quere decir que o alumnado pasa, periódica e
sistemáticamente por todas as zonas para traballar nun proxecto determinado
dun xeito multidisciplinar desenvolvendo así todas e cada unha das
competencias clave. Esta estabilidade ofrécelle ao alumnado a posibilidade de
profundar no coñecemento e desenvolver as súas capacidades.
Os contextos de aprendizaxe son complementarios. En todos eles, á parte da
aprendizaxe de conceptos e procedementos tamén axudan a ir desenvolvendo
a personalidade e as relacións sociais.
A organización social destes espazos posibilita a expresión de emocións e a
interacción. Por medio desta interacción os esquemas conceptuais e
actitudinais van evolucionando, e ao mesmo tempo vaise desenvolvendo a
identidade de cada persoa e a do grupo. Para logralo, fomentamos o traballo
en grupo, xa que a interación mutua serve para enriquecer o proceso de
aprendizaxe de cada individuo.

Deste xeito se organiza a actuación educativa do CEIP de Viñagrande Deiro. O
que a continuación queremos explicitar é o desenvolvemento curricular no
interior desta organización espacial e temporal.

2.1.- OUTRAS CARACTERÍSTICAS METODOLOXÍCAS QUE DEFINEN O
NOSO TRABALLO:
o A mestura de idades é un elemento máis que amplía tanto o marco da
diversidade como o da interación social. Nos grupos de Infantil e Primaria
(1º con 2º, 3º con 4º e 5º con 6º) xúntase o alumnado dos dous niveis
diferentes dos xa desaparecidos ciclos. Deste xeito, posibilitamos a
interación e ofrecemos a posibilidade de desempeñar roles diferentes.
o Aprendizaxe

cooperativa

e

disposición

do

alumnado

en

grupos/equipos. Todo o alumnado do centro, dende Educación Infantil ata
6º de Educación Primaria, traballará atendendo ás normas xerais de
aprendizaxe cooperativo e colaborativo.
15
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Para iso é fundamental a disposición das mesas e sillas. En todo o centro as
mesas e sillas se colocarán en grupos (mínimo de 3 e máximo de 5).
O tipo de estratexias de traballo cooperativo e colaborativo serán deseñadas
e implementadas na aula polo profesorado. En sesións formativas será
obrigatorio trasladar ao resto do claustro o que, cando, como e porqué se
desenvolven co alumnado.
o Programas de ciclo. Pensamos que a mellor maneira de organizar a
planificación didáctica no relativo ao currículo é deseñando programas
curriculares por ciclos de dous anos. Este feito ofrece a posibilidade a cada
individuo de desenvolver o seu propio potencial e avanzar segundo o seu
ritmo e nivel.
o A integración real e efectiva das TACs. A nosa aposta pola integración e o
uso das tecnoloxías nas nosas aulas é a de utilizalas para que o alumnado
poida crear contido propio por si mesmo.
Dende a nosa perspectiva a tecnoloxía debe utilizarse con sentido común (e
en igualdade de condicións que o resto de materiais didácticos). Ao igual
que co aprendizaxe de calquera tipo de contido dunha determinada área, a
entrada de información que se lle ofrece ao alumno debe ser de calidade e a
saída que o alumno lle da a esa información a través dun produto final debe
ser tamén de calidade. Para facelo así xoga unha importancia vital o uso das
TAC dende unha perspectiva creadora e creativa.
Por outro lado o uso das TIC no noso centro ten unha dobre finalidade:
gozar do seu uso e darlle saída ao exterior aos traballos que elabora o
alumnado a través dos medios de comunicación que traballamos na escola.
A integración das TAC será progresiva atendendo á idade do alumnado de
xeito que:
-

O alumnado de Educación Infantil iniciarase no uso da tecnoloxía dun
xeito reducido e no que xoga un papel moi importante a planifacíón das
tarefas “con tecnoloxía” que programe o profesorado desta etapa.
Cremos que é o profesorado desta etapa o máximo responsable de que
o uso da tecnoloxía se realice dende unha visión responsable e
respetuosa coas necesidades deste alumnado.

-

O alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria continuará con evolución
16
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no referido ao traballo coas TAC iniciándose na creación de contido
propio a través da iniciación en determinadas aplicacións e software de
alto potencial educativo.
Non se considera unha boa iniciación ás TAC permitir ao alumnado
traballar con aplicacións que o único que promoven é o xogo pasivo.
Dende a nosa perspectiva a integración das TAC nestas idades debe
basearse no uso da tecnoloxía con finalidade creadora, de acceso á
información ou para a práctica cos contidos curriculares.
-

Nos Contextos de Aprendizaxe a integración das TAC ten unha dobre
finalidade para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º: a creacion de contido
propio para o alumnado (a través do uso e manexo de aplicacións e
programas de alto potencial educativo e creativo) e a necesidade de
darlle saída ao exterior dos traballos que realizan nas aulas.

o A Mediateca e a Biblioteca son os lugares de recursos, son as fontes
básicas de información para realizar as actividades dos minicontextos. O
libro de texto non é un recurso básico. Existen moitos mateirias e
compártense.
A mediateca é o lugar onde se gardan os distintos materiais didácticos que
son necesarios para traballar nos contextos e minicontextos de aprendizaxe.
A biblioteca é o eixo central do acceso á infomación para traballar as
distintas propostas didácticas e proxectos.
o Utilizamos plans de traballo: son listados de procedementos ordenados e
sistemáticos para realizar as actividades presentes nos distintos contextos e
minicontextos de aprendizaxe, que axudan ao alumno a planificar o traballo,
a centrarse na actividade, a situarse no proceso de aprendizaxe e a
desenvolver a súa autonomía.
Os plans de traballo serán remitidos á dirección do centro (semanal ou
mensualmente) coa finalidade de facerse cun banco de recursos que
configurará as programacións didácticas dos diferentes niveis, etapas e
áreas.
En Educación Infantil, 1º e 2º de Educación Primaria e nos Contextos de
Aprendizaxe o alumnado ten que ter acceso aos plans de traballo de forma
física na aula.
Para facelo suxírese seguir as seguintes recomendacións:
17
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Os plans de traballo en Educación Infantil integrarán imaxe (na parte
superior) e textos breves con letra en maiúsculas e minúsculas (na parte
inferior).

-

Os plans de traballo en 1º e 2º de Educación Primaria integrarán breves
textos en letras minúsculas na parte superior do documento (con pasos
ben pautados para realizar a actividade) cunha imaxe relacionada.

-

Os plans de traballo nos Contextos de Aprendizaxe esixirán un maior
grado de integración de texto (coas explicacións e pasos ben definidos e
explicitados con claridade). A integración da imaxe será opcional.

o Implicamos ao alumnado na avaliación. O alumnado, a través de rúbricas,
debe coñecer de antemán o plantexamento das actividades, exercicios e
tarefas a desenvolver e as competencias e coñecementos que se van
avaliar. Isto axudará ao alumnado a tomar conciencia da súa propia
evolución nos procesos de aprendizaxe que se desenvolvan.
Cada proxecto se iniciará dándolle a coñecer ao alumnado a rúbrica que
determinará a avaliación. Esa rúbrica integrará elementos propios de cada
proxecto e items xerais que serán utilizados en todos os proxectos e
indicadores máis específicos de cada unha das actividades que se
desenvolverá en cada recanto da aula e do proxecto didáctico a traballar.
Ademais disto, será necesario que estas rúbricas sexan coñecidas tamén
polas familias para garantir o acceso a información dos proxectos que se
están desenvolvendo nas aulas.
Trimestralmente o profesorado lle pide ao alumnado unha avaliación do
proceso educativo seguido nos diferentes contextos de aprendizaxe.

Ademais desta importante actuación, con respecto á avaliación tamén
debemos considerar os seguintes aspectos:
-

Co obxectivo de ofrecer unha maior información ás familias do proceso
educativo dos seus fillos e fillas, todo o profesorado do centro participa
na elaboración cuatrimestral duns informes individualizados que se
entregan en man nos meses de febreiro e xuño onde se lle ofrece unha
información ás familias moito máis completa que o simple boletín de
cualificacións: potencialidades, elementos a mellorar, desenvolvemento
integral (emocional, social, cognitivo, persoal...), etc.
18
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-

do

O

profesorado

do centro

realiza,

ao remate

curso, unha

autoavaliación da súa función docente. Os datos desta autoavaliación
docente e da avaliación que o alumando fixo do seu proceso educativo
vivido son recollidos na memoria final do curso como propostas de
mellora para o vindeiro curso.
o O traballo en equipo do profesorado é imprescindible para deseñar e
xestionar os programas e proxectos didácticos, avaliar o proceso de
aprendizaxe, cumplir co traballo diario e levar a cabo os proxectos do centro.
O profesorado ten a obriga de traballar en equipo cos demais mestres que
conforman o claustro. Esta coordinación dase con maior cercanía entre os
mestres da etapa de Educación Infantil, 1º ciclo e entre os responsables dos
contextos de aprendizaxe.
De todas maneiras, o profesorado especialista debe preocuparse por
coñecer os proxectos que están desenvolvendo nas diferentes aulas para
que as propostas didácticas das especialidades poidan relacionarse cos
proxectos didácticos das titorías. E viceversa tamén.
o A formación do profesorado ten que ser permanente, continuada e sen fin.
Todas as fontes de formación son enriquecedoras pero cremos que son
esenciais as dinámicas formativas que se dan no interior das estruturas do
centro. Pensamos que é moi importante que o centro dispoña de espacios,
tempos e lugares nos que poder compartir experiencias formativas
mutuamente: formación “in situ” no interior da aula, sesións formativas fóra
do horario lectivo no que os relatores seremos nós mesmos, profesionais
externos que nós solicitamos segundo as nosas necesidades, PFPP...
Temos que ser consciente que con estratexias deste tipo a formación
desenvólvese todos os días e dun xeito natural no contacto entre iguais
(docentes).
o Un novo concepto de titoría. En Educación Primaria, no momento
colectivo, hai dúas sesións específicas dentro do horario que se distribuirán
semanalmente: unha semana será a sesión de titoría e á semana seguinte a
sesión que chamamos “comisións de mellora”. Os obxectivos destas dúas
sesións son:
-

Analizar

a

realidade

do

grupo

e

as

relacións,

provocar

a
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comunicación, facer aflorar situacións afectivas.
-

Profundar no autocoñecemento.

-

Analizar problemas e temas sociais, axudar a desenvolver unha actitude
positiva ante eles.

O profesor/a, para dinamizar as sesións de titoría, utilizará toda a
información que diariamente vai recollendo nas diferentes actividades. O
noso sistema posibilita ao alumnado expresar os seus sentimentos,
coñecerse mellor e canalizar as súas relacións; por tanto non é necesario
inventar xogos, contamos contínuamente con situacións reais.
O obxectivo das sesións das “comisións de mellora” é fomentar unha
actitude positiva para a convivencia e levar a cabo diferentes iniciativas que
puideran producir melloras no noso centro e en distintos eidos: convivencia,
medio ambiente, estética interna e externa do centro, biblioteca, recreos,
actividades extraescolares... ou outras que se consideren necesarias.
En cada grupo de alumnos/as elixiranse responsables para cada comisión,
que, cada quince días, se reuninarán para analizar o que está sucedendo
nesas realidades e propoñer melloras.
o Outras propostas que se están inicianto este mesmo curso:
-

Visitas das familias para ver “in situ” o desenvolvemento do Proxecto
Educativo.

-

Participación voluntaria de familias e veciños para favorecer a
interacción do alumnado en actividades académicas e curriculares.

-

Organización de Faladoiros Literiarios, Científicos, Matemáticos e
Artísticos coas familias como forma de acercamento cultural na
contorma máis próxima.

-

Sesións formativas á comunidade educativa sobre diferentes temáticas:
usuarios de bibliotecas, tecnoloxías, pedagoxía, arte...etc.
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O que a continuación presentamos é a estruturación da concreción curricular para o noso
centro tendo en conta unha serie de principios básicos que deben rexer este tipo de
documentación de centro:
-

Utilizamos os estándares de aprendizaxe asociados ás competencias clave e á
organización espacial e temporal para determinar cando e onde se traballan os contidos
que se inclúen nos distintos estándares. É moito máis real esta forma de organización
curricular.

-

No futuro máis próximo esta concreción será inda máis “concreta” xa que teremos a
posibilidade de indicar en qué proxecto e plan de traballo se traballan os distintos plans de
traballo. Na memoria do curso 2016 – 2017 pódese ver que esta concreción vai ser posible
en breve.

-

Determínase a concreción curricular por cada dous anos xa que é un dos principios
metodolóxicos básicos que gobernan o proxecto educativo do noso centro. Isto non supón
que non traballemos todos os contidos ao longo dun curso, só estamos indicando que
permitimos ao alumnado ir desenvolvendo a súa aprendizaxe ao seu propio ritmo.
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3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.
PERFIL COMPETENCIAL ATENDENDO Á ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL NO CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO
Pensamos que a mellor maneira de organizar a planificación didáctica no relativo ao currículo é deseñando programas curriculares por
ciclos de dous anos. Este feito ofrece a posibilidade a cada individuo de desenvolver o seu propio potencial e avanzar segundo o seu
ritmo e nivel.
CONCRECIÓN CURRICULAR EN VIÑANAN@S (EDUCACIÓN INFANTIL)
ÁREA

INDICADOR DE LOGRO
Sinala correctamente partes e detalles do corpo (talón, pestanas, cellas,..).

ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL
Globalizado. P.E.T.

Debuxa a figura humana respectando as proporcións.

Recanto da plástica.Momento compartido ( A.B.P.)

Chega á representación completa do esquema corporal.

Recanto da plástica.Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Mantén o equilibrio cando transporta algún obxecto.
Representa o esquema corporal en diferentes posicións.

COÑECEMENTO DE SI

Recanto da plástica.Momento compartido ( A.B.P.)

Se relaxa con facilidade.

Globalizado. P.E.T.

Consegue relaxar segmentos independentes do seu corpo.

Globalizado. P.E.T.

Localiza aproximadamente nun plano lugares significativos

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).

MESMO E AUTONOMÍA
PERSOAL

Globalizado. P.E.T.

Programa de aprendizaxe Lúdico.
Sitúa os obxectos e localízaos: diante-detrás, dentro-fóra, arriba-abaixo, pretolonxe, enriba-debaixo, primeiro-derradeiro.

Globalizado.Recanto do sabio.Recanto das
construccións. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Representa con material diverso espacios coñecidos.

Globalizado. Recanto das construccións. Recanto da
plástica.Momento compartido ( A.B.P.)
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Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico

Coñece e diferencia os cinco sentidos e identifica as sensacións recibidas en
cada un deles.
Confía nas súas posibilidades de acción e movemento.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico
Globalizado. Programa de Estimulación Temperá.
(P.E.T.)

Coñece as súas limitacións de movementos.

Globalizado. P.E.T.

Fai unha descripción axeitada doutra persoa.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

COÑECEMENTO DE SI

Acepta e amosa afecto, recoñecendo os sentimentos das demais persoas.

MESMO E AUTONOMÍA
PERSOAL

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Identifica nas demais persoas estados de ánimo e emocións.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Amósase sensible aos sentimentos das outras persoas e préstalles axuda
cando as ve en apuros.
É capaz de coordinar a súa acción coa das demais compañeiras e

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.
Globalizado. P.E.T.

compañeiros cando o xogo o require.
Coordina a súa acción coa das demais compañeiras e compañeiros cando o

Globalizado. P.E.T.

xogo o require.
Móstrase conciliador/a nos conflictos que xorden no xogo.

Globalizado. P.E.T.

Participa nos xogos cunha postura colaboradora e non dominante nin submisa.

Globalizado. P.E.T.

Amosa interese polos xogos de parellas.

Globalizado. P.E.T.

Coñece diferentes xogos propios de Galicia.

Globalizado. P.E.T.

Supera o feito de non gañar nos xogos de competición.

Globalizado. P.E.T.
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Mostra constantemente desexos de superación.

Globalizado. P.E.T.

Organízase de acordo coas súas posibilidades.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Móstrase prudente ante os desafíos.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

COÑECEMENTO DE SI

Persevera na realización das súas actividades e na busca de estratexias para

MESMO E AUTONOMÍA

a resolución dos problemas cotiáns.

PERSOAL

Contrólase e cálmase fácilmente.
Pide perdón cando molesta ou cando lle fai ddano a unha compañeira ou

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.
Globalizado. P.E.T.
Globalizado.

compañeiro.
Acepta os seus erros e procura mellorar a súa actuación.
Propón variacións pequenas nos xogos.

Globalizado.
Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Acepta e cumpre coas responsabilidades que se lle asignan.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Defende os seus dereitos ante o grupo.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Fai propostas de actvidades para realizar.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Ten unha boa capacidade para organizarse nas actividades.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Soluciona pequenos problemas da vida cotiá.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Amósase ordenado/a nas súas tarefas.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
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Programa de aprendizaxe Lúdico.
Remata as tarefas e actividades que empeza.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Participa na planificación dos proxectos desenvolvidos na aula.

Globalizado. Momento compartido ( A.B.P.).
Programa de aprendizaxe Lúdico.

Mostra desgusto ou malestar cando está sucio/a ou desaliñado/a.

Globalizado. Aseo/merenda. Momento de lecer

Toma conciencia da necesidade de alimentarse de forma saudable.

Globalizado. Aseo/merenda. Momento de lecer

Procura manter limpos os espacios.

Globalizado. Aseo/merenda. Momento de lecer

Ten interese por manter un aspecto limpo e aseado/a.

Globalizado. Aseo/merenda. Momento de lecer

Recoñece a alimentación necesaria para a vida.

Globalizado. Aseo/merenda. Momento de lecer

Gústalle que o material de traballo estea no seu sitio.

Globalizado.

Ten en conta os riscos e inhíbese.

Globalizado.

Identifica situacións perigosas e evítaas.

Globalizado

Amosa cautela ante situacións descoñecidas.

Globalizado.

Identifica obxectos perigosos adoptando as precaucións apropiadas en cada

Globalizado.

caso.
ÁREA

INDICADOR DE LOGRO
Pode facer comparacións a partir de diferencias

COÑECEMENTO DO
CONTORNO

ORGANIZACIÓN ESPACIOTEMPORAL
Globalizado.. Recanto do sabio..Momento
compartido ( A.B.P.)

Enumera diferenzas e semellanzas entre obxectos polo material.

Globalizado.. Recanto do sabio..Momento
compartido ( A.B.P.)

Describe propiedades e características de obxectos e coleccións con base en
diversos criterios.
Introduce un elemento máis nunha colección ordenada, no lugar axeitado.

Globalizado. Recanto do sabio..Momento compartido
( A.B.P.)
Globalizado.. Recanto do sabio..Momento
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compartido ( A.B.P.)
Fai agrupacións de obxectos atendendo a unha determinada cantidade.

Globalizado. Recanto do sabio..Momento compartido
( A.B.P.)

Pode reunir diversos obxectos de xeitos diferentes, cambiando o criterio de
agrupamento.
Recoñece con qué criterio se estableceu unha colección.

Globalizado. Recanto das construcción. Recanto do
sabio..Momento compartido ( A.B.P.)
Globalizado. Recanto das construcción. Recanto do
sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

A partir dunha colección feita cun criterio, agrupa os elementos noutras dúas
ou tres seguindo un novo criterio.
Fai uso dos números en situacións funcionais e cun valor conceptual como:

Globalizado. Recanto das construcción. Recanto do
sabio..Momento compartido ( A.B.P.)
Globalizado.

indicar as cantidades dos ingredientes dunha receita, recoller o número de
COÑECEMENTO DO
CONTORNO

nenos que asisten a unha excursión, compoñentes dun equipo,..
Compara e ordena axeitadamente as cantidades.

Globalizado. Recanto do sabi Momento compartido (
A.B.P.)o.

Ordena coleccións polo número de elementos que ten de menor a maior.

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

Resolve situacións problemáticas localizando datos numéricos.

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

Representa cantidades empregando diferentes estratexias (debuxando os

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

obxectos, raias,...).
Resolve situacións problemáticas facendo reparticións.

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

Resolve manipulativamente pequenos problemas e situacións problemáticas

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

concretas relacionadoscoa súa vida diaria que implican a aplicación de
operacións de cálculo sinxelas.
Realiza cálculos mentais sinxelos.
Asocia algúns números coas cantidades que representan.

Globalizado.
Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

Coñece a serie numérica.

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

Escribe os números convencionalmente.

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

Emprega os cuantificadores para resolver problemasmatemáticos por

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

estimación (máis que, tanto como, menos que).
Realiza estimacións de medidas de capacidades (comparando, sopesando,

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

observando,...).
Realiza estimacións de medidas de tempo (comparando, sopesando,

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

observando,...).
Emprega medidas arbitrarias de capacidade (mans, cuncas, botellas,...) para

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

resolver situacións problemáticas.
Identifica a capacidade de recipientes empregando diferentes unidades de
COÑECEMENTO DO
CONTORNO

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

medida.
Recoñece aspectos xeométricos das figuras xeométricas: rectángulos,

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

cadrados, triángulos, círculos (lados, forma,..).
Recoñece aspectos xeométricos da esfera e do cubo.

Recanto do sabio..Momento compartido ( A.B.P.)

Representa as formas xeométricas básicas.

Globalizado.

Representa os espacios nos que se desenvolve (plano da aula, plano do

Globalizado.

centro, itinerarios,..).
Localiza aproximadamente nun plano lugares significativos.

Globalizado.

É consciente da constante repetición dalgúns feitos.

Globalizado.

Pode relacionar feitos concretos cunha determinada época do ano (estaciones

Globalizado.

do ano).
Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións que se fan na
aula.

Globalizado.
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Rexistra as súas observacións.

Globalizado.

Busca explicacións sobre as causas e as consecuencias de fenómenos do

Globalizado.

medio natural e dos producidos pola acción humana.
Adopta actitudes críticas ante prácticas que entorpecen a conservación e o

Globalizado.

coidado do medio (vertido de ríos, corta de árbores).
Identifica algunhas características e función vital dos seres vivos.

Globalizado.

Describe características físicas (partes, forma, cor...) e funcionais

Globalizado.

(alimentación, desprazamento) de animais e prantas.
Formula hipóteses e contrástaas coas das outras persoas antes de pasar á

Globalizado.

realización.
COÑECEMENTO DO
CONTORNO

Extrae conclusións.

Globalizado.

Traduce o que observou ou experimentou á linguaxe verbal ou xestual.

Globalizado.

Identifica que os seres vivos seguen un ciclo vital: nacen, medran,

Globalizado.

reprodúcense e morren.
Recoñece e respecta os diferentes tipos de famillias.

Globalizado.

Conta cousas das súas experiencias familiares.

Globalizado.

Colabora co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula.

Globalizado.

Ten capacidade para xogar cos compañeiros e compañeiras chegando a

Globalizado. Momento de lecer

acordos.
Ten capacidade para propoñer e organizar xogos.

Globalizado. Momento de lecer

Amósase conciliador cando xorde un conflitco.

Globalizado. Momento de lecer

Gústalle compartir xogos cos compañeiros e compañeiras.

Globalizado. Momento de lecer

Maniféstase colaborador/a, coidadoso/a e sensible nas relacións que

Globalizado. Momento de lecer

establece.
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Transmite mensaxes da escola a casa e da casa á escola.

Globalizado.

Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula.

Globalizado.

Adapta o seu comportamento ás regras dos diferentes contextos.

Globalizado.

Da explicación do sentido das normas.

Globalizado.

Busca a seguridade das persoas adultas próximas e desenvolve empatía e

Globalizado.

hábitos cooperativos cos iguais.

COÑECEMENTO DO
CONTORNO

Asume as responsabilidades que lle son asignadas.

Globalizado.

Maniféstase integrador: comparte material, cede ante os conflictos, colabora

Globalizado.

co resto do grupo...
Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno

Globalizado.

(mercado, atención sanitaria, medios de transporte,...).
Ten superados os estereotipos sexistas referidos a persoas usuarias dalgúns

Globalizado.

servizo comunitario e dos profesionais que alí desenvolven o seu traballo.
Sente curiosidade por achegarse ao coñecemento de sucesos relevantes da

Globalizado.

historia da comunidade galega, de España e do mundo.

Sente curiosidade por achegarse ao coñecemento dde persoas relevantes da

Globalizado.

historia da comunidade galega, de España e do mundo.
ÁREA

INDICADOR DE LOGRO

ORGANIZACIÓN ESPACIOTEMPORAL

Exprésase con frases correctas e terminadas.

Globalizado.

Emprega estructuras afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas...

Globalizado.

axeitadamente e con entoación correcta.
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Estructura ben as frases: concordancia suxeito/verbo/complementos.

Globalizado.

Adecúa o seu ton de voz á situación.

Globalizado.

Fai correctamente as concordancias regulares (artigos, pronomes, verbos,

Globalizado.

adxectivos...).
Comprende as explicacións que se dan na clase.

Globalizado.

É preciso nas súas explicacións.

Globalizado.

Ten unha linguaxe fluída.

Globalizado.

Emprega axeitadamente cumprimentos socialmente establecidos na relación

Globalizado.

cos seus compañeiros e compañeiras.
Mantén unha actitude de escoita e respecto cara ás demais persoas.

Globalizado.

COMUNICACIÓN E

Diferenza o que son ordes, desexos e preguntas.

Globalizado.

REPESRENTACIÓN

Comprende a idea central dunha explicación.

Globalizado.

Comprende ordes complexas que implican dúas ou tres accións consecutivas.

Globalizado.

É quen de inventar e interpretar o que pon un texto deducíndoo da súa

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

finalidade e do contexto.
Recoñece a funcionalidade dos textos informativos (coñecer ou transmitir

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

explicacións e informacións de carácter xeral), como noticias de prensa,
correspondencia persoal...
Asocia producións escritas con significados.

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

Recoñece algunha propiedade significativa dos textos informativos (formato,

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

estructura, extensión...)
Recoñece algunha propiedade significativa dos textos prescriptivos (formato,
estructura, modo de lectura...).

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)
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Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

cualitativas (variedade de grafías).
Reescribe, tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

adquisición da lingua escrita, textos.
É respectuoso e acepta as escrituras das compañeiras e compañeiros que

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

escriben cunha hipótese menos evolucionada.
Gusta de facer uso da escritura (convencional ou non) para escribir un conto.

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

No proceso de aprendizaxe da lingua escrita atópase na etapa silábica-

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

alfabética.
No proceso de aprendizaxe da lingua escrita atópase na etapa alfabética.

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

Recoñece a funcionalidade dos textos literarios (entretemento e diversión),

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

COMUNICACIÓN E

como contos, lendas, poesías...

REPESRENTACIÓN

Gusta de participar en xogos lingüísticos "encadeados de palabras, adiviñas,

Recanto das letras. Momento compartido ( A.B.P.)

trabalinguas, onomatopeas..." acompañados de respostas corporais.
Emprega biblioteca respectando as normas que a rexen.

Globalizado.

Entende e emprega o sistema de organización de libros da biblioteca.

Globalizado.

Entende a necesidade un rexistro de préstamos.

Globalizado.

Emprega o sistema de rexistro de préstamos de libros.

Globalizado.

Emprega todas as cores.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Fai uso da pintura como medio de expresión e comunicación de feitos,

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias...
Gusta de experimentar coa luz, as sombras e a cor facendo uso de lanternas,
lámpadas, proxector... e descubrindo as súas posibilidades creativas e
plásticas

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)
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Mestura as cores.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Fai uso da colaxe como medio de expresión e comunicación de feitos,

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias...

Utiliza todo o espacio gráfico.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Fai uso de elementos da linguaxe plástica para lles dar maior expresividade ás
súas produccións (liña, forma, cor, textura, espacio e volume).
Fai uso do modelado como medio de expresión e comunicación de feitos,

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias...

Realiza diferentes bosquexos na creación dunha obra, nos que vai realizando

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

COMUNICACIÓN E

melloras.

REPESRENTACIÓN

Combina diferentes recursos expresivos de maneira orixinal.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Valora e respecta as produccións dos compañeiros e compañeiras.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Emprega os recursos expresivos coñecidos en situacións novas.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Sinala gustos persoais indicando que obras lle gustan e cales non.

Recanto de plástica. Momento compartido ( A.B.P.)

Recoñece sons do contorno natural e social.

Reproduce esquemas rítmicos
Produce sons e ritmos empregando instrumentos musicais.

Globalizado.

Globalizado.P.E.T..Momento vivencial.
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Globalizado.Momento vivencial.
Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados.

Globalizado.Momento vivencial.

Participa activamente na interpretación de danzas colectivas e individuais

Globalizado.Momento vivencial.

Comprende os xestos e as manifestacións corporais como unha forma de

Globalizado.Momento vivencial.

comunicación.
Emprega os recursos expresivos coñecidos en situacións novas.

Globalizado.Momento vivencial.

Coordina as súas accións coas das demais nenas e nenos.

Globalizado.Momento vivencial.

COMUNICACIÓN E
REPESRENTACIÓN

Colabora na elaboración dos elementos necesarios para a ambientación das
actividades de dramatización.
Fai uso das tecnoloxías da información e da comunicación, na procura de
información para o desenvolvemento de proxectos na aula.

Recoñece a utilidade do escáner.

Recanto de plástica Recanto de plástica. Momento
compartido ( A.B.P.)
Recanto das novas tecnoloxias. Programa de
aprendizaxe Lúdico. Momento compartido ( A.B.P.)

Recanto das novas tecnoloxias. Programa de
aprendizaxe Lúdico. Momento compartido ( A.B.P.)

É quen de imprimir unha creación.

Recanto das novas tecnoloxias. Programa de
aprendizaxe Lúdico. Momento compartido ( A.B.P.)
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2.1.- DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE EN CADA NIVEL E CONTEXTO DE APRENDIZAXE.

CONCRECIÓN CURRICULAR EN VIÑAPEQUES (1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
ÁREAS DE LINGUAS (minicontexto da palabra e proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Todos os recantos

▪ CCL

▪ LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais
para comunicarse oralmente, identificando, de xeito global, o valor comunicativo
destes.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Todos os recantos

▪ CCL

▪ LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪
▪
▪
▪
▪

▪ LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:
diálogos
exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da
información e da comunicación.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria

▪ LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

▪ CCL
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CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL

▪ LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral
sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e social.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos
atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas,
anuncios, regulamentos, folletos….

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

▪ CCL

▪ LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para
obter información.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das TIC

▪
▪
▪
▪

▪ LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista,
noticia ou debate infantil procedente dos medios de comunicación.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC

▪ LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e
breves, axeitados aos seus gustos e intereses.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria

▪ CCL

▪ LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras e TIC

CCL
CD
CAA
CSC

Aula – Titoria
Recanto das palabras
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CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar
e social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas….

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪ CCL
▪ CSC

▪ LCB1.10.1 Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪
▪
▪
▪

▪ LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita
e pregunta para asegurar a comprensión.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪ CCL

▪ LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes
tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪ CCL

▪ LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia
infantil.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en
textos do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos).

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

CCL
CAA
CSC
CSIEE

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE LINGUAS (minicontexto da palabra e proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un
texto.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das
ilustracións redundantes

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que
aparece no texto.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

▪ CCL

▪ LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL

▪ LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes
bibliográficas e textos en soporte informático para obter información sobre libros
do seu interese.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CSC

▪ LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ LCB2.8.1. Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes
textos moi sinxelos a partir da súa tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non
lingüísticos moi redundantes, axeitados á súa idade.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE LINGUAS (minicontexto da palabra e proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e
Comunicación para buscar información.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras e TIC

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios
da vida cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a
súa intención comunicativa)e respectando as normas gramaticais e ortográficas
básicas: cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, textos
literarios…

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando
riscos etc.

PCE – Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CSC

▪ LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita
dos seus compañeiros.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ LCB3.3.1. Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a
revisión ortográfica na escritura de textos sinxelos propios do ámbito da vida
persoal, social e escolar.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias
realizadas: plantar fabas, cría de vermes de seda….

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con
imaxes de carácter redundante co contido.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para
escribir e presentar textos moi sinxelos.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das palabras

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE LINGUAS (minicontexto da palabra e proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL

▪ LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome,
artigo, adxectivo, verbo.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoria

▪ CCL

▪ LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro
ao producir textos orais e escritos.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoria

▪ CCL

▪ LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e
escrita.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoria

▪ CCL

▪ LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪ CCL

▪ LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoria

▪ CCL

▪ LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do
nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪ CCL

▪ LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión
oral e escrita.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪ CCL

▪ LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪ CCL

▪ LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto TIC

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE LINGUAS (minicontexto da palabra e proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que
coñece.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das Palabras

▪ CCL
▪ CCEC

▪ LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos,
cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das Palabras

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC

▪ LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral,
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos
literarios (personificacións)

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das Palabras

▪ CCL
▪ CCEC

▪ LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións,
contos, refráns, adiviñas.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das Palabras

▪
▪
▪
▪

▪ LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir
de pautas ou modelos dados.

ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Recanto das Palabras

▪ CCL

▪ LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

▪
▪
▪
▪

▪ LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos
literarios axeitados á súa idade.

PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

Aula – Titoria
Recanto das Palabras

CCL
CAA
CSIEE
CCEC

CCL
CAA
CCEC
CSC

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE LINGUAS (minicontexto da palabra e proxecto)
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB5.8.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal.

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
PCE - Prox. Curricular Específico
ABP – Apr. Baseada en Proxectos

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Aula – Titoria
Recanto das Palabras

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE MATEMÁTICAS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ CMCT
▪ CCL

▪ MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro ▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
e ordenado no caderno e en calquera aspecto que se vaia traballar na área de ▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
Matemáticas.

▪ CMCT
▪ CD
▪ CAA

▪ MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CCL

▪ MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos
reais.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como
descendentes.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT

▪ MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CCL

▪ MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o ▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
999.
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT

▪ MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de
posición de cada unha das súas cifras.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE MATEMÁTICAS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ CMCT

▪ MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na
resolución de problemas contextualizados.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación
na resolución de problemas contextualizados.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos
traballados.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CSIEE
▪ CAA

▪ MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados,
comprobando e interpretando as solucións no contexto.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades ▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
de medida de lonxitude.

▪ CMCT

▪ MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como
unidades de medida de peso.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de
medida de capacidade

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e
cuartos)

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE MATEMÁTICAS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas
temporais axeitadas e as súas relación.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CSC

▪ MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do
▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas
en situación reais como figuradas.

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas
revisando as operacións utilizadas e as unidades dos resultados.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno
inmediato.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do
entorno inmediato.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE MATEMÁTICAS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos ▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido
contidos traballados.

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ MTB4.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados,
comprobando e interpretando as solucións no contexto.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de
gráficos.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso
imposible.

▪ Recanto Lóxico Matemático/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS NATURAIS (minicontexto do proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

• CAA
• CMCCT
• CSIEE

Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas
e ten iniciativa na toma de decisións.

Recanto Lóxico Matemático, Letras, Tic´s, Arte/Momento Compartido

•
•
•
•

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os
compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.

Recanto Lóxico Matemático, Letras, Tic´s, Arte/Momento compartido

• CMCCT
• CCL
• CSC

Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres
vivos.

Recanto Letras, Tic´s/Momento compartido

• CMCCT

Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais.

Recanto Tic´s, Arte/Momento compartido

• CMCCT
• CSC
• CCL

Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos.

Recanto Letras, Tic´s/Momento compartido

• CMCCT
• CSC
• CAA

Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa prevención.

Recanto Letras/Momento compartido

• CMCCT
• CSC

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia
saúde.

Recanto Letras, Tic´s/Momento compartido

• CMCCT

Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú semanal de merendas
na escola.

Recanto Lóxico Matemático, Letras, Tic´s, Arte/Momento Compartido

• CMCCT
• CCL

Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno.

Recanto Letras, Tic´s/Momento compartido

• CMCCT
• CCL

Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes
soportes.

Recanto Letras, Tic´s/Momento compartido

• CMCCT
• CCL

Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos
do seu contorno adoptando hábitos de respecto.

Recanto Lóxico Matemático, Letras/Momento compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS NATURAIS (minicontexto do proxecto)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

• CSC
• CMCCT
• CSC
• CCL

Valora e aplica usos responsables da auga na escola.

Recanto Lóxico Matemático, Letras, Tic´s, Arte/Momento Compartido

• CMCCT
• CSC
• CSIEE

Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.

Recanto Lóxico Matemático, Letras, Tic´s, Arte/Momento Compartido

• CSIEE

Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza en
situacións da vida cotián.

Recanto Lóxico Matemático, Tic´s/Momento Compartido.

• CMCCT
• CAA
• CSIEE

Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns.

Recanto Lóxico Matemático, Letras/Momento Compartido.

• CMCCT
• CSC

Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios
que producen na vida cotiá.

Recanto Letras, Tic´s, Arte/Momento Compartido.

• CMCCT
• CSC

Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada
profesión, a responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos
sexistas.

Recanto Letras, Tic´s/Momento Compartido.

• CMCCT
• CSC

Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións que poden
xerar risco e estereotipos sexistas.

Recanto Letras, Arte/Momento Compartido.

• CMCCT
• CD
• CCL

Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu
uso.

Recanto Letras, Tic´s/Momento Compartido.

• CMCCT
• CD

Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.

Recanto Tic´s/Momento Compartido.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS SOCIAIS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• CAA

Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e

• CCL

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e

• CD

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Recanto TIC / Momento compartido (ABP)

indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións
sinxelas e as comunica.

• CMCCT
• CSIEE

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando

• CAA

a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume

• CSC

Todos os recantos / Momento compartido (ABP)

responsabilidades.

• CSC

Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento

• CAA

responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material.

• CAA

Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo.

• CCL

Identifica a terminoloxía propia da área.

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga.

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

Todos os recantos / Momento compartido (ABP)

Recanto TIC / Momento compartido (ABP)

• CMCCT
• CSC
• CMCCT
• CD
• CCL
• CSC

Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá.

• CMCCT

Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos,

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)
Recanto lóxico matemático / Momento compartido (ABP)

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS SOCIAIS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE
• CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

como se distribúe a auga doce e salgada no territorio.

• CAA
• CMCCT

Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un ecosistema

• CSC

identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e cita

• CCL

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

algunha medida de respecto e recuperación.

• CMCCT

Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os que

• CCL

se investigou na aula.

• CMCCT

Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima.

• CMCCT

Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior.

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

Recanto lóxico matemático / Momento compartido (ABP)
Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

• CCL
• CMCCT

Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural.

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

• CMCCT

Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

• CCL

características máis significativa destes.

• CMCCT

Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos

• CCL

que se destinan.

• CMCCT

Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a escola e deseñar

• CSC

posibles itinerarios de acceso desde a súa casa.

Recanto TIC / Momento compartido (ABP)

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS SOCIAIS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

• CAA
• CSIEE
• CSC

Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas de

• CCL

goberno e diferencia entre que é unha localidade e un municipio.

• CSC

Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do Concello.

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

• CSC

Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao desenvolvemento

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

• CCL

dunha convivencia pacifica

• CSC

Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas individuais nos

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

• CCL

Todos os recantos / Momento compartido (ABP)

grupos aos que pertence e cos que convive, nos xogos e nas tarefas escolares.
• CSC

Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da escola, da

• CCL

cidade, da comunidade así como algunha obra que sexa moi representativa na

• CCEC

Recanto da arte/ Momento compartido (ABP)

contorna próxima.

• CSC

Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e sociais, a

• CCL

evolución dos medios de comunicación.

• CSC

Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades,

• CCL

ferramentas que empregan e o servizo que lle prestan á poboación.

• CSC

Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

Recanto TIC / Momento compartido (ABP)

Recanto TIC / Momento compartido (ABP)

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS SOCIAIS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• CAA

prestan servizos.

• CSC

Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón

• CCL

ou peoa nos medios de transporte.
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CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

• CAA
• CSC

Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

elementos.
• CCL

Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da vida

• CMCCT

cotiá.

• CMCCT

Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu manexo.

Recanto lóxico matemático / Momento compartido (ABP)

• CMCCT

Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no tempo

Recanto lóxico matemático / Momento compartido (ABP)

• CSC

de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os que se investigou.

• CCL

Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa contorna ou

• CSC

outros feitos próximos expresándoos con criterios temporais.

Todos os recantos / Momento compartido (ABP)

• CAA

Recanto das letras / Momento compartido (ABP)

• CMCCT
• CSC

CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos

• CCEC

para entender a historia da vida humana.

• CCL

CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións.

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREAS DE CIENCIAS SOCIAIS (minicontexto dos números)
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

• CSC
• CSC

CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de gozo

• CCEC

e ocio.

Recanto da arte / Momento compartido (ABP)

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREA DE VALORES CULTURAIS E CÍVICOS
COMP. CLAVE
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en
composicións libres.
▪ VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega
estratexias sinxelas para transformalos.
▪ VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento en voz alta
durante o traballo individual e grupal.
▪ VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas
emocións.
▪ VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus
sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

nas actividades cooperativas.
▪ CSC

▪ VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CAA
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha
autoavaliación responsable da execución das tarefas.
▪ VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de
actuación.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC

▪ VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración.

▪ CSIEE
▪ CSIEE

▪ VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas escolares.

▪ CSC
▪ CSC

▪ VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia.

▪ CCL
▪ CCL

CURSO 2016 -2017

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en
exposicións orais para expresar opinións, sentimentos e emocións.
▪ VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con
amabilidade.
▪ VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva.

▪ CSC
▪ CSC

▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas.

▪ VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar.
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▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as
súas calidades e emite cumprimentos.
▪ VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ CSC

▪ VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no
intercambio de afecto e a confianza mutua.

▪ VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais.

▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSIEE

CURSO 2016 -2017

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a
aprendizaxe.

▪ CSC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

▪ VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula.
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▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

CURSO 2016 -2017

▪ VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

determinadas condutas son acordes coas normas de convivencia escolares.

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da aula

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSIEE

▪ VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar.

▪ VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha
independencia adecuada á súa idade.
▪ VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito,
compréndeas, na medida das súas posibilidades e exponas oralmente.

▪ CSC
▪ CSC

▪ VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das partes en conflito.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCAC

▪ VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en
conta os sentimentos básicos das partes.
▪ VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda
e o xogo para os nenos e as nenas.
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▪ CSC
▪ CL

CURSO 2016 -2017

▪ VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha
mala alimentación, a falta de vivenda digna e a imposibilidade de xogar.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo
e no emprego dos xoguetes.

▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSIEE

▪ VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións
escolares.
▪ VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu
sexo.
▪ VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr
accidentes domésticos.

▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a
saúde e a calidade de vida.
▪ VSCB3.7.3.Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos máis
frecuentes.
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL
Aula de música

instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz.
Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son

Aula de música

curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e
grave.

Conciencia e expresións

Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.

Asemblea- Aula de música

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación

Aula de música

auditiva das calidades traballadas

culturais (CCEC)
Identifica voces masculinas, femininas e infantís.

Asemblea- Aula de música

Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas

Asemblea- Aula de música

obras.
Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra,

Asemblea- Aula de música

instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando
e valorando os seus respectivos traballos.
Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos

Aula de música

dunha audición e os sentimentos que suscitou.
Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.

Aula de música

ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Momento Vivencial Compartido
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL
Aula de música

musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son,
silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de
sol, branca, negra e parella de corcheas.
Utiliza notación non convencional para representar elementos do

Aula de música

son.
Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades

Aula de música

musicais.

Conciencia e expresións
culturais (CCEC)

Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por

Recanto instrumental, asemblea- Aula de

familias.

música

Repite esquemas rítmicos escoitados.

Aula de música

Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou

Recanto instrumental- Aula de música

acompañamento sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula.
Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de

Aula de música

cancións sinxelas.
Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base

Aula de música

dada.
Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.

Aula de música

ORGANIZACIÓN TEMPORAL
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL
Aula de música

básicas.
Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos.

Aula de música

Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas,

Aula de música

negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol.
Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o

Aula de música

acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais,
con identificación da súa grafía.
Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a
Conciencia e expresións
culturais (CCEC)

Aula de música

sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con
identificación da súa grafía.
Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o

Espazo libre- Aula de música

movemento corporal coa música.
Responde co seu corpo a estímulos sonoros.

Espazo libre- Aula de música

Coordina extremidades superiores e inferiores nos

Espazo libre- Aula de música

desprazamentos coa música.
Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de
sentimentos e emocións.

Espazo libre- Aula de música

ORGANIZACIÓN TEMPORAL
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula de música

instrumentos, dos.obxectos, dos animais e da voz.
Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas

Asemblea- Aula de música

obras.
Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra,

Asemblea- Aula de música

instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando
e valorando os seus respectivos traballos.
Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe

Aula de música
Momento Vivencial Compartido

musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son,
Aprender a aprender (CAA)

silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de
sol, branca, negra e parella de corcheas.
Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe

Aula de música

Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou

Recanto instrumental- Aula de música

acompañamento sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula.
Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base

Aula de música

dada.
Fai de xeito consciente o proceso da respiración.

Aula de música
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL

Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.

Aula de música

Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas,

Aula de música

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol.
Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o

Aula de música

acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais,
con identificación da súa grafía.
Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a

Aula de música

sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con
identificación da súa grafía.
Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe

Aula de música

Aprender a aprender (CAA)

Momento Vivencial Compartido

Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en

Aula de música- saídas a concertos,

concertos e outras representacións musicais.

representacións

Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o

Espazo libre- Aula de música

movemento corporal coa música.
Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas
compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as
intervencións das demais persoas.

Aula de música
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula de música

auditiva das calidades traballadas.
Competencia dixital (CD)

Momento Vivencial Compartido
Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades

Aula de música

musicais.
Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a

Aula de música

escoita das audicións.
Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra,

Asemblea- Aula de música

instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando
e valorando os seus respectivos traballos.
Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en

Aula de música- saídas a concertos,

concertos e outras representacións musicais.

representacións

Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe

Aula de música

Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de

Aula de música

Competencias sociais e
cívicas (CSC)

cancións sinxelas.
Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o

Espazo libre- Aula de música

movemento corporal coa música.
Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas
compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as
intervencións das demais persoas.

Aula de música

Momento Vivencial Compartido
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ÁREA DE EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos

Comunicación Lingüística

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula de música

dunha audición e os sentimentos que suscitou.

Momento Vivencial Compartido

(CCL)

Competencia Matemática e

Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.

Aula de música

Repite esquemas rítmicos escoitados.

Aula de música

Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.

Aula de música

competencias básicas en

Momento Vivencial Compartido

ciencia e tecnoloxía (CMCT)
Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas

Aula de música

básicas.
Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas,
negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol.

Aula de música
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ÁREA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA (minicontexto das artes)
COMPETENCIAS
▪ CCEC
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e as características dos
materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no contexto

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

natural e artificial.
▪ CCL
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CCEC
▪ CCL

▪ EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras
plásticas observadas.

▪ EPB1.2.2. Describe con termos propios da linguaxe as características de ▪ Recanto das Artes
feitos artísticos e os seus creadores presentes no contorno.
▪ EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.

▪ CCEC
▪ CCEC

▪ EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan
as diferentes formas, cores e texturas.

▪ CCL

▪ EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de representación do espazo.

▪ CCEC
▪ CCEC

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo.

▪ EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc.
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▪ CCEC
▪ CAA
▪ CCEC

▪ EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan
as cores.
▪ EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores primarias.

▪ CAA
▪ CCEC
▪ CAA

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, cian e

CURSO 2016 -2017

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello) no círculo cromático, ▪ Obradoiros artísticos
e utilízaas con sentido nas súas obras.
▪ EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes
coñecementos para transmitir diferentes sensacións nas composicións
plásticas que realiza.

▪ CCEC

▪ EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno
próximo e o imaxinario.

▪ CCEC
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo
imaxinario, afectivo e social.
▪ EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e o encartado para crear
obras bidimensionais e tridimensionais.
▪ EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con
limpeza e precisión.
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▪ CCEC

▪ EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.

▪ CAA
▪ CCEC
▪ CAA
▪ CCEC

▪ EP2.4.2. Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e escuadro)
para realizar diferentes formas xeométricas.

▪ EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.

▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación
audiovisual.

▪ CCEC
▪ CD
▪ CSC

▪ CSC

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ Recanto das Artes

▪

Momento Compartido

▪ Obradoiros artísticos

▪

Momento Vivencial

▪ EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas. ▪ Recanto das Artes

▪ CAA
▪ CCEC

CURSO 2016 -2017

▪ EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller
información por medios audiovisuais.
▪ EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas.

▪ EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo
para a consecución dun fin colectivo.
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL
Proxecto de estimulación temperá (PET)/ Momento vivencial

(CCL)
Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta PET/ Momento vivencial
as opinións dos e das demais.
Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.

PET/ Momento vivencial

Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e
limpeza.
Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta PET/ Momento vivencial
as opinións dos e das demais.
Competencia matemática e
competencias básicas en

Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

PET/ Momento vivencial

Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

ciencia e tecnoloxía (CMCT)

PET/ Momento vivencial
Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

PET/ Momento vivencial

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.

PET/ Momento vivencial

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.

PET/ Momento vivencial

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia

PET/ Momento vivencial

motriz.
Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

PET/ Momento vivencial
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Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

PET/ Momento vivencial

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con

PET/ Momento vivencial

deportividade.
Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre

PET/ Momento vivencial

os nenos e nenas da clase.
Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.

PET/ Momento vivencial

Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

sustentación estable.

vivencial

Iníciase no equilibrio dinámico.

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento
vivencial

Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando

PET/ Momento vivencial

respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os
tempos de resposta.
Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa

Minicontexto de desplazamentos/ momento vivencial

orientación espacial.
Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

coordinación e boa orientación espacial.

vivencial

Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos

Minicontexto de manexo de obxectos/ Momento vivencial

segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados.
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Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

boa orientación espacial.

vivencial

Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

respiración.

vivencial

Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición Minicontexto de expression/momento vivencial.
e espontaneidade.
Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.

PET/ Momento vivencial

Adopta hábitos alimentarios saudables.

PET/ Momento vivencial

Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.

PET/ Momento vivencial

Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai

PET/ Momento vivencial

coñecendo e practicando.
Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.

PET/ Momento vivencial

Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

PET/ Momento vivencial

Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e

PET/ Momento vivencial

diferenzas
Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

PET/ Momento vivencial

Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

PET/ Momento vivencial
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Realiza actividades no medio natural.

Actividades complementarias.

Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro.

Actividades complementarias

Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

PET/ Momento vivencial

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

PET/ Momento vivencial

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.

PET/ Momento vivencial

Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta PET/ Momento vivencial
as opinións dos e das demais.
Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia

PET/ Momento vivencial

motriz.
Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

PET/ Momento vivencial

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

PET/ Momento vivencial

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

PET/ Momento vivencial

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con

PET/ Momento vivencial

deportividade.
Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre

PET/ Momento vivencial

os nenos e nenas da clase.
Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.

PET/ Momento vivencial

Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

sustentación estable.

vivencial
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Iníciase no equilibrio dinámico.
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Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento
vivencial

Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando

PET/ Momento vivencial

respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os
tempos de resposta.
Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa

Minicontexto de desplazamentos/ momento vivencial

orientación espacial.
Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

coordinación e boa orientación espacial.

vivencial

Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos

Minicontexto de manexo de obxectos/ Momento vivencial

segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados.
Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

boa orientación espacial.

vivencial

Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a

Minicontexto de equilibrio e estimulación vestibular / Momento

respiración.

vivencial

Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición Minicontexto de expression/momento vivencial.
e espontaneidade.
Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Adopta hábitos alimentarios saudables.
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Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.

PET/ Momento vivencial

Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai

PET/ Momento vivencial

coñecendo e practicando.
Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.

PET/ Momento vivencial

Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

PET/ Momento vivencial

Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e

PET/ Momento vivencial

diferenzas.
Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

PET/ Momento vivencial

Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

PET/ Momento vivencial

Realiza actividades no medio natural.

Actividades complementarias

Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro.

Actividades complementarias

Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase.

PET/ Momento vivencial

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

PET/ Momento vivencial

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.

PET/ Momento vivencial

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.

PET/ Momento vivencial

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia

PET/ Momento vivencial

motriz.
Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

PET/ Momento vivencial

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO
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Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando

PET/ Momento vivencial

respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os
tempos de resposta.
Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía.

PET/ Momento vivencial

Adopta hábitos alimentarios saudables.
Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.

PET/ Momento vivencial

Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.

PET/ Momento vivencial

Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.

PET/ Momento vivencial

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

PET/ Momento vivencial

Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa

Minicontexto de desplazamentos/ momento vivencial

orientación espacial.
Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición Minicontexto de expression/momento vivencial.
e espontaneidade.
Conciencia e expresións
culturais (CCEC)

Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas.

Minicontexto de expression/momento vivencial.

Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.

PET/ Momento vivencial

Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.

PET/ Momento vivencial

Realiza actividades no medio natural.

Actividades complementarias

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

CURSO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CCL

Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi
breves,

e

moi

sinxelos,

previamente

CURSO 2016 -2017

traballados,

ORGANIZACIÓN ESPACIAL/ TEMPORAL

emitidos

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais
moi redundantes que axuden á comprensión.
CCL

Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de
apoio visual.

CCL

Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si

CCA

mesmo/a e dos e das demais.

CCL

Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE / Momento Colectivo

da súa contorna (Open/close the book, sit down…).
CCL

Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das

/ Momento Vivencial Compartido

demais (dicir o seu nome e idade, presentar á súa familia, indicar as
súas preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles.
CCL

Pregunta e responde para dar/obter información en conversas
básicas (nome, idade, gustos).

CSC

Amosa unha actitude de escoita atenta

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
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CCL

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e.

CSC

cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.

CSC

Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua
estranxeira.

CCL

Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos
relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.

CCL

Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de
apoio visual e identifica os e as personaxes principais

CCL

Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do

CAA

mesmo e das imaxes que o ilustran.

CCL

Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma

CAA

oral, con entoación e pronuncia comprensibles

CCL

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá

CURSO 2016 -2017

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE/ Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
Momento Vivencial Compartido

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Colectivo
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Colectivo

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

traballadas previamente de forma oral.
CCL

Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis
sinxela
CCL

Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa

CAA

secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura.

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
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CCL

Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

CAA

idade…)

CCL

Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

borradores nos que se observa a reparación da ortografía e doutros

Momento Vivencial Compartido

aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo
a pertinencia das ilustracións, se é o caso
CCL

Indica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a

CAA

lingua estranxeira (horarios, comidas, festas …) e compáraos cos

CSC

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

CCL

Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social.

CSC
CCL

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

das demais.
CCL

Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía

CSC

(Please, thank you, excuse me…).

CCL

.Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

próximos á súa idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu
significado.
CSC

Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais
utilizando as fórmulas de cortesía básicas.

CCL

Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha
terceira persoa.

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
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CCL

Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta

CURSO 2016 -2017

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

CCL

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a

CSC

concordancia de número e usa correctamente os nexos máis

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

básicos.
CCL

Diferenza preguntas e respostas moi simples.

CSC
CCL

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e

/ Momento Vivencial Compartido

preguntar cantidades.
.
CSC

Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

ilustrados, dramatizacións, etc.
CCL

Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…)

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

CCL

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

CAA

para participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi
sinxelos e escribir con léxico traballado previamente de forma oral

CCL

Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas

CSC

interaccións de aula.

CCL

Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos,
léxicos) das linguas que coñece.

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ / Momento Vivencial Compartido

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
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ÁREA DE RELIXIÓN
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL

Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a èl e ás
persoas da súa contorna.
Descobre e nome situación nas que necesita ás persoas, e sobre todo a Deus
para vivir.
Valora e agradece que Deus creouno para ser feliz.
Le e comprende o relato bíblico do Paraíso.
Identifica e representa gráficamente os dons que Deus fai ao home na creación.

CCL
CSC
CD
CMCT
CCEC
CAA
CSIEE

Expresa, oral e gestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus pola súa
amizade.
Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia.
Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia.
Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través
de recursos interactivos.
Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o
coidado e o acompañamento de Deus.
Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda ao pobo de
Israel.
Le e expresa, verbal ou gráficamente, o relato da Anunciación.
Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na Anunciación.

Momento Vivencial Compartido/Aula Titoría para Relixión
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ÁREA DE RELIXIÓN
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL

Identifica os signos de Advento como tempo de espera.
Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida.
Coñece o relato do nacemento de Jesús e descobre na actitude e palabras dos
personaxes o valor profundo do Nadal.
Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo.

CCL
CSC
CD
CMCT
CCEC
CAA
CSIEE

Identifica os pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús.
Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado
sacramental.

Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do seu propio corpo.
Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como Pai de
todos.
Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos.

Momento Vivencial Compartido/Aula Titoría para Relixión
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CONCRECIÓN CURRICULAR EN VIÑAMEDIOS (3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa
claridade.

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto Literatura Creativa

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

En todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

▪ CSC
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de
quendas, participación respectuosa.

▪ CSC
▪ CCL

▪ LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas
interaccións orais, dándolle valor complementario a estes.

▪ CCL

▪ LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas:
articulación, ritmo, entoación.

▪ CCL

▪ LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas

▪ CD

en diversas situación de comunicación: diálogos, exposicións orais segundo

▪ CAA

modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e

▪ CSC
▪ CSIEE

comunicación.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación
de aprendizaxe compartida.

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Pasatempos

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con
progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación.

▪ CCL

▪ LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado de correspondencias fonemagrafía idénticas en textos significativos.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais de
uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas
principais.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos)
e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).

▪ CCL

▪ LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesanto Textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias e

en situación de aprendizaxe individual ou colectiva.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios
axeitados aos seus gustos e intereses.

Literatura Cretiva

▪ CCEC
▪ CCL

▪ LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo

▪ CAA

á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa

▪ CSIEE

intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

(narrar, expoñer, describir e dialogar)

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e
aprender: escoita, recollida de datos, pregunta e repregunta.
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CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CD

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos
Recanto de Conferencias

información.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL
▪ CD

▪ LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade,

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

imitando modelos.

▪ LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís
procedentes dos medios de comunicación.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCL

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en
textos do ámbito escolar e social.

▪ LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e
reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.
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CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

▪ LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

▪ LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

▪ LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais sinxelos.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

▪ LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes,

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Pasatempos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das
ilustracións redundantes.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CCA
▪ CCL
▪ CMCT

texto.

▪ LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e
ilustracións coa información que aparece no texto.

▪ CCA
▪ CCL
▪ CCA
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL

no seu traballo escolar.

▪ LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes
textos.
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CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes

▪ CD

bibliográficas e textos en soporte informático para obter información para

▪ CAA

realizar traballos individuais ou en grupo.

▪ CCL

▪ LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu

▪ CD

gusto persoal e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da

▪ CAA

mesma.

▪ CCL

▪ LCB2.5.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta dalgunhas

▪ CAA

referencias bibliográficas: autor ou autora e xénero.

▪ CCL

▪ LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros.

▪ CSC

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL

▪ LCB2.7.1. Diferenza entre información e publicidade.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa

▪ LCB2.7.2. Formula hipótese sobre a finalidade de textos de tipoloxía evidente a

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

partir da súa estrutura e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e

procura e tratamento guiado da información.

▪ CAA
▪ CCL

▪ LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito escolar e

▪ CD

social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados,

▪ CAA

expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e

Procesando Textos

prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos
informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas,
instrucións, normas….
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CD

▪ LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo, utilizando

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e

soporte papel e informático sobre tarefas ou proxectos realizados.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA

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

Procesando Textos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

dos seus compañeiros.

▪ LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente

▪ CAA

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL

▪ LCB3.3.2. Reproduce textos ditados.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

planificación, textualización e revisión do texto.

▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a

▪ CAA

xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e a secuencia coherente do

▪ CSIEE

escrito.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.5.1. Elabora gráficas sinxelas a partir de datos obtidos de forma guiada.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa,
Procesando Textos e Conferencias.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos,

▪ CD

anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa

▪ CAA

compresión ou mellorar a súa presentación.

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CSIEE
▪ CL
▪ CSC
▪ CCL

▪ LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e

sexista e respectuosa coas diferenzas.

▪ LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e da

▪ CD

Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, buscar

▪ CAA

imaxes, crear táboas e gráficas etc.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa

Procesando Textos

idade e nivel.

▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na
lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do
nome, expresar accións ou estados.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo dos verbos ao producir
textos orais e escritos.
▪ CCL

▪ LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

▪ CCL

▪ LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

frases feitas na expresión oral e escrita.
▪ CCL

▪ LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

▪ CCL

▪ LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

▪ CCL

▪ LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

orais e escritos.
▪ CCL

▪ LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

▪ CCL

▪ LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula - Titoría

▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

para buscar o significado de diferentes tipos palabras.
▪ LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as
varias que lle ofrece o dicionario.

CA – Contextos de Aprendizaxe
PCE – Prox. Curricular Específico
CA – Contextos de Aprendizaxe

Aula - Titoría

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas.
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL

▪ LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos e Conferencias

▪ CAA
▪ CCL

▪ LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de

CA – Contextos de Aprendizaxe

▪ LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

Recanto de Literatura Creativa,
Procesando Textos e Conferencias

número na expresión oral e escrita.
▪ CCL

Recanto de Literatura Creativa,

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL

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

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL

▪ CCL

▪ LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos.

▪ LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCL

▪ LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos

▪ CD

didácticos ao seu alcance e propios da súa idade como apoio e reforzo da

▪ CAA

aprendizaxe.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos e léxicos) das linguas que

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e

▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CCEC
▪ CCL

Procesando Textos

coñece.
▪ LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características fundamentais de textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa,

literarios narrativos, poéticos e dramáticos.
▪ LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de
tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.
▪ LCB 5.2.2. Interpreta, intuitivamente, a linguaxe figurada en textos literarios.

Procesando Textos e Conferencias.

▪ CAA
▪ CCL

▪ LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA

Recanto de Literatura Creativa e

▪ LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

sinónimos en textos literarios.

▪ LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas,
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.

Recanto de Literatura Creativa e

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSICO LITERARIO
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ CSIEE
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa idade:
contos, poemas, cancións.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Literatura Creativa e
Procesando Textos

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB 5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos
literarios axeitados á súa idade.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Recanto de Procesando Textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ CCEC
▪ CCL

▪ LCB 5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua

▪ CSC

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

▪ CCEC

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO MATEMÁTICO
COMP. CLAVE
▪ CMCT
▪ CCL
▪ CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na

▪ MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as

▪ CSIEE

solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc.

▪ CAA

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL
▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade.

▪ CAA

▪ CMCT

CURSO 2016 -2017

▪ MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ Recanto tratamento da Información/Momento Compartido

resolución de problemas.

▪ CSIEE
▪ CMCT

▪ MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos

▪ CAA

problemas a resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e

▪ CSIEE

eficacia.

▪ CMCT
▪ CCL

▪ MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

sinxelos da vida cotiá (facturas, folletos publicitarios, rebaixas...).

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia
da solución e buscando outras formas de resolvelos.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCT

▪ MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos,

▪ CAA

propoñendo novas preguntas, conectando coa realidade, buscando outros

▪ CSIEE

contextos etc.

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT

▪ MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e

▪ MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica

▪ CSIEE

razoada.

▪ CD

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

sistemático.

▪ CSC

▪ CMCT

CURSO 2016 -2017

▪ MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

numéricos, para aprender e resolver problemas.

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CCEC

▪ MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

comprensión de datacións.

▪ CCL
▪ CMCT

▪ MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números

▪ CAA

(naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos

▪ CCL

apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais,
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCT

CURSO 2016 -2017

▪ MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na

▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA

resolución de problemas contextualizados.
▪ MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

problemas contextualizados.
▪ MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta,

▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido

multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en
situacións cotiás.

▪ CMCT

▪ MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

cadencias 2, 10, 100 a partir calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir
de múltiplos de 5, 25 e 50.
▪ CMCT

▪ MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

▪ Recanto Tratamento da Información, Supermercado/Momento Compartido

▪ MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta.

▪ Recanto Tratamento da Información, Supermercado/Momento Compartido

▪ MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as regras dos eu funcionamento

▪ Recanto Supermercado/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CD

para investigar e resolver problemas.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCT
▪ CAA

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

CURSO 2016 -2017

▪ Recanto tratamento da Información/Momento Compartido

traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación,
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións.

▪ CMCT

▪ MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de

▪ CAA

problemas revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados,

▪ CSIEE

comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras

▪ Recanto Tratamento da información/Momento Compartido

formas de resolvelo.
▪ CMCT

▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos

▪ CCL

coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e

▪ CAA

expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a

▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido

estratexia utilizada.
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a
expresión dunha medida.

▪ CMCT

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

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.
▪ CMCT

▪ MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

masa dada en forma complexa e viceversa.

▪ CMCT

▪ MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT

▪ MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e

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

▪ CSC

para resolver problemas en situación reais coma figuradas.

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CD
▪ CMCT

▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido

as súas relacións.

▪ CAA

▪ CMCT

CURSO 2016 -2017

▪ MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos,

▪ Recanto Supermercado/Momento Compartido

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos.
▪ MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a

▪ Recanto Debuxo/Momento Compartido

construción e exploración de formas xeométricas.
▪ MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados.

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

▪ MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT

círculo: centro, raio e diámetro.
▪ MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados.

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

▪ MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os seus

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA

elementos básicos: vértices, caras e arestas.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os

CURSO 2016 -2017

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

seus elementos básicos.
▪ MTB4.4.1. Representa a escola, o barrio ou a aldea mediante un plano ou

▪ Recanto Debuxo, Vida Cotiá/Momento Compartido

esbozo.

▪ CSC
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT

▪ MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos ▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido
traballados, utilizando estratexias heurísticas de razoamento (clasificación,
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisión.
▪ MTB4.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e
interpretando as solucións no contexto, propoñendo outras formas de resolvelo.
▪ MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido

▪ MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA

presentan mediante gráficas estatísticas.
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CONTEXTO CIENTÍFICO
COMP. CLAVE
▪ CAA
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL

▪ Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido
comunica o resultado de forma oral e escrita.

▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido
limpa.

▪ CD
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido
iniciativa na toma de decisións.

▪ CSIEE
▪ CAA

▪ Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido

▪ CMCCT
▪ CD
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre como traballa e ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido
aprende e elabora estratexias para seguir aprendendo
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▪ CAA

CURSO 2016 -2017

▪ Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, empregando ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido

▪ CMCCT

medios propios da observación para obter unha información.

▪ CSIEE
▪ CMCCT

▪ Emprega axeitadamente o vocabulario

▪ CCL

▪ que corresponde a cada un dos bloques de contidos.

▪ CAA

▪ Utiliza estratexias para traballar de forma

▪ CMCCT

▪ individual e en equipo amosando habilidades para a resolución pacífica de

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido

conflitos.
▪ Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

▪ CCL

funcionamento do organismo.
▪

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento compartido
coidalos.

▪ Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes para a saúde.

▪ Identifica e valora as súas habilidades persoais.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento compartido
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▪ CMCCT

CURSO 2016 -2017

▪ Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención.

▪ CAA
▪ CSC

▪ Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de ocio e tempo libre, ▪ Recanto Tic´s, Museo, /Momento Compartido
individuais e en grupo.

▪ CMCCT

▪ Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

▪ CMCCT

▪ Identifica sistemas de conservación alimentaria.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

▪ CMCCT

▪ Analiza dietas e elabora un menú equilibrado na escola.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

▪ CMCCT

▪ Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico.

▪ CMCCT

▪ Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
seu contorno, con criterio científico.

▪ CMCCT

▪ Utiliza claves e guías para a clasificación científica de animais e plantas.

▪ Recanto Biblioteca/Momento compartido

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para respectar a ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
biodiversidade.
▪ Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación.

▪ Recanto Biblioteca/Momento compartido
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▪ CMCCT
▪ CCL
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▪ Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, empregando soportes textuais ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
variados, os resultados da observación do ciclo vital previamente planificado.

▪ CSIEE
▪ CD
▪ CMCCT

▪ Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido

▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido
necesarias para evitar a súa contaminación.

▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CMCCT

▪ Elabora protocolos para mellorar os problemas medioambientais da súa ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.
contorna.
▪ Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante da luz.

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou se deformen a ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.
través de experiencias ou pequenas investigacións.
▪ Compara densidades de diferentes substancias de uso cotián con respecto á ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.
auga e presenta conclusións en diferentes soportes.

▪ CMCCT

▪ Identifica e prepara algunhas mesturas de uso doméstico.

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.
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▪ CMCCT

CURSO 2016 -2017

▪ Separa compoñentes dalgunhas mesturas de uso cotián presentando ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.
conclusións sobre os resultados.

▪ CMCCT

▪ Manipula e identifica algunhas máquinas e aparellos sinxelos e habituais na ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento Compartido.
vida cotiá, analizando o seu funcionamento.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Coñece a enerxía que empregan as máquinas de uso habitual e explica a ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento Compartido.
importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá.

▪ CSIEE
▪ CMCCT

▪ Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido.
máquinas que empregan.

▪ CCL

▪ Aplica os coñecementos ao deseño e á construción dalgún obxecto ou aparello ▪ Recanto Tic´s/Momento Compartido.
sinxelo, empregando operacións matemáticas no cálculo previo, así como as
tecnolóxicas: unir, cortar, pegar...

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO HUMANÍSTICO
COMP. CLAVE

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE



CAA





CD

indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén



CMCCT

conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.



CCL



CSIEE



CAA



CAA



CCL



CMCCT



CSC



CAA



CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e

CURSO 2016 -2017

ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL


Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)

tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.


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



CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega
estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do
material.



CSC



CAA



CSB1.2.2.Adoita un comportamento responsable, construtivo e solidario
respectando diferentes ideas e achegas nos debates, recoñecendo a
cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento
democrático.



CCL



CAA



CMCCT



CSC



CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser
capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.
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CCL





CMCCT

relacionados coa área, que manifestan a comprensión de textos orais e /ou



CSC

escritos de carácter xeográfico, social e histórico.



CAA



CCL



CD

táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a



CMCCT

comunicación.



CSC



CMCCT



CAA



CCL



CMCCT



CCL

Terra, planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos,



CAA

eixe e hemisferios.



CMCCT



CAA



CMCCT



CAA





CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes,

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas

CURSO 2016 -2017



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)

tectónicas e as súas consecuencias.





CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da

CSB2.3.1. Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e
meridianos e as coordenadas xeográficas.



CSB2.4.1.Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que é a
escala nun mapa, o seu uso e emprega e interpreta os signos
convencionais básicos que poden aparecer nel.
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CMCCT





CCL

medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos



CAA

segundo a función e información que proporcionan e fai medicións,

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de

CURSO 2016 -2017



Recanto documental e audiovisual/ Momento compartido (ABP)



Recanto documental e audiovisual/ Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico e audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)

interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico.


CMCCT



CCL



CAA



CD



CMCCT



CSB2.5.2.Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.



CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo
os seus elementos principais.



CMCCT





CCL

cursos de auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como



CSC

afloran e como se accede a elas.



CMCCT



CCL



CMCCT



CCL



CAA



CMCCT



CCL

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e



CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)

un deles.



CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas
nomeando algúns dos seus tipos.
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CMCCT



CCL



CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais,

CURSO 2016 -2017



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)

describe os seus usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as
súas propiedades.



CSC



CAA



CSC



CAA



CSC



CCL



CSC



CCL



CSC



CCL



CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e
as súas vertentes hidrográficas.



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



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual e artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)

consecuencias da acción humana neste.


CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o
consumo responsable.



CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis
importantes establecidos na Constitución para o exercicio da cidadanía
activa e convivencia pacífica.



CSC



CCL



CCL



CSC



CCL



CSC



CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español
e describe as súas funcións.



CSB3.2.2.Identifica a división de poderes do Estado e cales son as
atribucións recollidas na Constitución para cada un deles.



CSB3 3.1 Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas
básicas de goberno e localiza en mapas políticos as distintas comunidades
autónomas que forman España.
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CSC



CCL



CSB3.4.1.Recoñece, partindo da realidade do estado español, a

CURSO 2016 -2017



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)

diversidade cultural, social, política e lingüística nun mesmo territorio como
fonte de enriquecemento cultural.



CCL



CSC



CMCCT



CAA



CSC



CCL



CSC



CCL



CSB3.5.1.Define demografía e comprende os principais conceptos
demográficos.



CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de
obtidos en diversas fontes de información.



CSB3 6.1.Explica normas básicas de circulación e as consecuencias
derivadas do descoñecemento ou incumprimento destas.



CSB3 6.2.Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a
importancia de respectalas e as utiliza tanto como peón ou peoa e como
persoa usuaria de medios de transporte (abrocharse o cinto, non molestar a
persoa condutora...)



CSC





CMCCT



CCL



CSC



CCEC

gandería, como descubrimentos que cambiaron profundamente as



CCL

sociedades humanas.



CSC



CMCCT

que produce unha sociedade como fontes para coñecer o noso pasado,



CAA

con especial relevancia da escritura.

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as
distintas idades aos feitos que marcan o seu inicio e final.





CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a

CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e materiais
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CMCCT





CSC



CSC



CMCCT

feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións



CAA

entre os acontecementos.



CMCCT

CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico





CSB4.3.2.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da prehistoria e



CSC



CCEC

delas.



CCL



CCEC



CSC



CCL



CSC



CCEC

Prehistoria e describe as características básicas das formas de vida nestas



CCL

dúas épocas.



CMCCT



CSC



CCEC



CSC
CCEC



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual /Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)

e localiza feitos situándoos como sucesivos a.C o d.C

historia de España e describe as principais características de cada unha



CURSO 2016 -2017



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





CSB4.4.3.Explica a diferenza dos dous períodos nos que se divide a

CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida
naquel tempo, en especial as referidas á romanización.



CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico,
cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa
conservación e mellora.
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CSC



CCEC



CSB4.6.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando
visita un museo ou un edificio antigo.



CURSO 2016 -2017

Recanto artístico/Momento compartido (ABP)
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ÁREA DE VALORES CULTURAIS E CÍVICOS
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

▪ CSC

▪ VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a

▪ CCL

representación que fai de un mesmo e a imaxe que expresan das demais

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

persoas.
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias
calidades e limitacións.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais
persoas.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna.

▪ CSIEE
▪ CAA

▪ CAA

▪ VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus pensamentos.

▪ VSCB1.3.2. Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva, de xeito guiado,
sobre situacións da súa realidade.

▪ CSC
▪ CSIEE

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

CURSO 2016 -2017

▪ VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que
respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a
consecución de obxectivos.
▪ VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCEC

▪ VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na
formulación de propostas de actuación.
▪ VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer fronte á incerteza, ao medo ou ao
fracaso.
▪ VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e
motivación.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para
abordar proxectos sobre valores sociais.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC

▪ VSCB1.6.3. Define e formula claramente problemas de convivencia.

▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais
en situacións formais e informais da interacción social.

CURSO 2016 -2017

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, sentimentos e
emocións.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

▪ CCL
▪ CAA

▪ VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e
non verbal, en consonancia cos sentimentos.

▪ VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en
exposicións orais.

▪ CSIEE
▪ CCL

▪ VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.

▪ CSC
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto
de vista da persoa que fala.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CCL
▪ CSC

CURSO 2016 -2017

▪ VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e
pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSIEE

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

▪ CSC
▪ CCL
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación
e facilitar o achegamento co seu interlocutor nas conversas.
▪ VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores.

▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

▪ VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva.

▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CAA

▪ VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos
comúns.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ CSC

▪ CSC

▪ VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais.

▪ VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e reflexiona sobre a
súa contribución á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.
▪ VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.

▪ VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras persoas.

▪ VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no
intercambio de afecto e a confianza mutua.
▪ VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais
compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a
aprendizaxe.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CAA
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▪ VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda entre iguais.

▪ CSIEE

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSC
▪ CSC

▪ CSC

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

▪ VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.

▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas de
convivencia nos diferentes espazos de interacción social
▪ VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.

▪ VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con axuda dunha persoa
adulta.
▪ VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e
intencións nas relacións interpersoais.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.4.3. Analiza as emocións, sentimentos e posibles pensamentos das
partes en conflito.
▪ VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da
infancia.
▪ VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas reciban
axuda.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación infantil e a trata de nenos
e nenas.
▪ VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CD
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais expostas en internet, en
relación aos dereitos da infancia.

▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre creación as conclusións da súa

▪ CCEC

análise crítica das diferenzas na asignación de tarefas e responsabilidades na

▪ CCL

familia e na comunidade escolar en función do sexo.

▪ CD
▪ CMCT
▪ CSIEE

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC

▪ VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a igualdade

▪ CCL

de dereitos de homes e mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas domésticas
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

e o coidado da familia.
▪ CSC

▪ VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación investigando casos de falta de

▪ CD

corresponsabilidade no coidado da familia presentados nos medios de

▪ CCL

comunicación.

▪ CCEC
▪ CSIEE
▪ CSC

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

▪ CSC

▪ VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos bens naturais.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CD
▪ CAA

▪ VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso adecuado de bens naturais
razoando os motivos.
▪ VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto
das normas de educación viaria.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de tráfico coa
axuda das novas tecnoloxías.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO
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▪ CSC
▪ CCL
▪ CMCT
▪ CD

▪ VSCB3.9.3. Expón as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Asemblea- Aula de música

musical.
Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que

Aula de música

lle provoca a audición dunha peza musical.
Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de

Aula de música

Galicia.
Describe e dá información salientable sobre elementos da

Asemblea- Aula de música

linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos
sons do contexto.
Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e

Recanto instrumental, asemblea- Aula de

agrupacións instrumentais ou vocais.

música

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e

Asemblea- Aula de música

intensidade tras a escoita de obras musicais.
Conciencia e expresións

Identifica, clasifica e completa os compases traballados.

Aula de música

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.

Recanto instrumental, asemblea- Aula de

culturais (CCEC)

música
Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

Recanto instrumental, asemblea- Aula de
música

Momento Vivencial Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Aula de música

os instrumentos doutras culturas.
Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun

Aula de música

musicograma ou nunha partitura sinxela.
Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa

Aula de música

graficamente a súa estrutura.
Representa graficamente, con linguaxe musical convencional ou

Aula de música

non, os trazos característicos da música escoitada.
Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar

Aula de música

tarefas de análise e produción musical.
Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de

Aula de música

obras.
Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos

Aula de música

sinxelos.
Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos

Aula de música

agrupamentos, con e sen acompañamento.
Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a
combinación e a organización dunha serie de elementos dados
previamente, coñecidos e manexados.

CURSO 2016 -2017

Aula de música

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.

Aula de música

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión

Espazo libre- Aula de música

de sentimentos e emocións e como forma de interacción social.
Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden

Momento Vivencial Compartido
Espazo libre- Aula de música

coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria,
ternaria e rondó.
Conciencia e expresións
culturais (CCEC)

Controla a postura e a coordinación coa música cando

Espazo libre- Aula de música

interpreta danzas.
Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a

Aula de música

súa achega ao patrimonio artístico e cultural.
Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e

Espazo libre- Aula de música

doutras culturas.
Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula de música

Galicia.
Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e

Recanto instrumental, asemblea- Aula de

agrupacións instrumentais ou vocais.

música

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.

Recanto instrumental, asemblea- Aula de
música

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión.
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Recanto instrumental, asembleaAsemblea- Aula de música

Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e

Aula de música

os instrumentos doutras culturas.

Momento Vivencial Compartido

Aprender a aprender (CAA)
Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun

Aula de música

musicograma ou nunha partitura sinxela.
Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa

Aula de música

graficamente a súa estrutura.
Representa graficamente, con linguaxe musical convencional ou

Aula de música

non, os trazos característicos da música escoitada.
Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de

Aula de música

obras.
Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos

Aula de música

sinxelos.
Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos
agrupamentos, con e sen acompañamento.

Aula de música

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Asemblea- Aula de música

interese por mellorar.
Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a

Aula de música

combinación e a organización dunha serie de elementos dados
previamente, coñecidos e manexados.
Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e

Aula de música

recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a
sonorización de imaxes e representacións dramáticas.
Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.

Aula de música
Momento Vivencial Compartido

Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden

Espazo libre- Aula de música

coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria,
Aprender a aprender (CAA)

ternaria e rondó.
Controla a postura e a coordinación coa música cando

Espazo libre- Aula de música

interpreta danzas.
Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a

Aula de música

súa achega ao patrimonio artístico e cultural.
Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e
os instrumentos doutras culturas.

Aula de música

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula de música

tarefas de análise e produción musical.

Momento Vivencial Compartido

Competencia dixital (CD)
Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e

Aula de música

recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a
sonorización de imaxes e representacións dramáticas.
Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en

Aula de música- saídas a concertos,

audicións e representacións musicais.

representacións

Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos

Aula de música

agrupamentos, con e sen acompañamento.
Competencias sociais e

Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese

cívicas (CSC)

por mellorar.
Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e

Momento Vivencial Compartido
Asemblea- Aula de música

Aula de música

colectivo.
Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e

Espazo libre- Aula de música

doutras culturas.
Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico

Asemblea- Aula de música

musical.
Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que
lle provoca a audición dunha peza musical.

Aula de música

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

EXPRESIÓN MUSICAL
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Describe e dá información salientable sobre elementos da
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula de música

linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos
sons do contexto.

Momento Vivencial Compartido

Comunicación Lingüística
(CCL)

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e

Aula de música

intensidade tras a escoita de obras musicais.
Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a

Aula de música

súa achega ao patrimonio artístico e cultural.
Identifica, clasifica e completa os compases traballados.

Aula de música

competencias básicas en

Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden

Espazo libre- Aula de música

ciencia e tecnoloxía (CMCT)

coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria,

Competencia Matemática e
Momento Vivencial Compartido

ternaria e rondó.
Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e

Aula de música

os instrumentos doutras culturas.
Sentido de iniciátiva e
espíritu emprendedor
(CSIEE)

Momento Vivencial Compartido
Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e

Aula de música

recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a
sonorización de imaxes e representacións dramáticas.
Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.

Aula de música
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CONTEXTO ARTÍSTICO (PLÁSTICA)
COMP. CLAVE
▪ CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ EPB1.1.1. Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada,

▪ CCL

imaxes fixas atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos (puntos,

▪ CAA

rectas, planos, cores, luz, función, ... ).

CURSO 2016 -2017

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCL

▪ EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos

▪ CAA

de tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a

▪ CCEC

tipografía máis axeitada á súa función.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCEC
▪ CCL

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

▪ CAA

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCL
▪ CCEC

▪ EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o contido das imaxes
dunha obra artística concreta.

▪ CSC

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto,
utilizando instrumentos, técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ Momento Compartido
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▪ EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios
(similitude, diferenza, tacto, dureza etc.)
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▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC

▪ EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de cor.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCL
▪ CCEC

▪ EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral e escrita o contido das imaxes
nunha obra artística.

▪ CSC

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCL

▪ EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura humana nas obras.

▪ CMCCT

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCL
▪ CCEC
▪ CSC

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

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ Momento Compartido
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▪ EPB1.3.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da propia cultura ou
alleos, en relación coas características da súa obra.
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▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CSC

(Matemático, Lingco, Humanístico e

▪ CD

Científico)

▪ CCL
▪ CCEC

▪ EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as apreciacións persoais sobre as obras
plásticas dun autor ou dunha autora cun criterio artístico.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CSIEE

(Matemático, Lingco, Humanístico e

▪ CD

Científico)

▪ CCL
▪ CAA

▪ Momento Compartido

▪ Momento Compartido

▪ EPB1.4.1. Interpreta e valora a información obtida de imaxes no contexto social, ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
e elabora e comunica informacións básicas.

▪ CCEC

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCEC
▪ CSC

▪ EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta técnicas ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
espaciais.

▪ CMCCT

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CCEC

▪ EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
texturas e materiais.

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ Momento Compartido
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▪ EPB2.1.2. Consegue dar sensación de profundidade e volume ás súas
creacións.
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▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de
forma cada vez máis autónoma.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CSIEE

▪ EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo.

▪ CCEC

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CAA
▪ CCEC

▪ EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais,
integrándoos de diferentes maneiras.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
liñas grosas, finas, sombras, manchas etc.

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC

▪ EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da esfumaxe.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
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▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CSIEE

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

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CSC

▪ EPB2.1.9. Identifica as formas en que está representada a figura humana nas
obras plásticas.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC

▪ EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes características da cor.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel etc.)
para as súas creacións plásticas.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC

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

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido
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(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un elemento que estrutura o espazo
gráfico.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa axuda das ferramentas ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
básicas (regra, escuadro e cartabón).

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de perspectiva á construción de estruturas ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
e á transformación do espazo.

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC

▪ EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando ferramentas básicas.

▪ CMCCT

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CMCCT

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

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e

▪ Momento Compartido
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Científico)

▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando
o valor expresivo da cor.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC

▪ EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría.

▪ CMCCT

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CD

▪ EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para obter información sobre
o contexto artístico e cultural para as súas producións.

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)
▪ CCEC
▪ CD

▪ EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos básicos para a elaboración
das propias creacións.

▪ CAA

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CD
▪ CAA

▪ EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para as organizar e as transformar ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
nunha produción propia (novela, historieta, cartel, mural, esquematización
dunha lección da clase etc.).

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e

▪ Momento Compartido
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Científico)

▪ CSC
▪ CCEC

▪ EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para
coñecer expresións artísticas e culturais dos pobos do mundo.

▪ CD

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CSIEE

▪ EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio proceso creativo partindo da idea,

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial

▪ CAA

recollendo información bibliográfica, dos medios de comunicación ou da

▪ CSC

internet, desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que mellor se adecúan aos

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e

seus propósitos na obra final, sen utilizar elementos estereotipados, sendo

Científico)

▪ Momento Compartido

capaz de compartir cos compañeiros e compañeiras o proceso e o produto final
obtido.
▪ CSIEE
▪ CAA

▪ 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.

▪ CCEC

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ CSC
▪ CSIEE

▪ EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
axeitada os materiais, os instrumentos e os espazos.

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ Momento Compartido
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▪ CSIEE
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▪ EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as ▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo.

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CCEC

(Matemático, Lingco, Humanístico e

▪ CAA

Científico)

▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e responsable,
segundo as súas posibilidades plásticas e os resultados marcados.

▪ Momento Compartido

▪ Contexto Artístico (Lugar: Biblioteca) ▪ Momento Vivencial
▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco, Humanístico e
Científico)

▪ Momento Compartido
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CCL)
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL / TEMPORAL

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta as

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

opinións dos e das demais.
Competencia matemática e

Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios

competencias básicas en ciencia

básicos e no control postural.

e tecnoloxía (CMCT)

Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nas actividades artístico-expresivas.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Espacio artístico-expresivo/ Momento vivencial
compartido

Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das
habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas.
Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de comidas,

Espacio artístico-expresivo/ Momento vivencial
compartido
Ximnasio/ Momento vivencial compartido

calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).
Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para saúde.
Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física, nel mesmo ou nun

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
Carreira-patio/Momento vivencial compartido

compañeiro ou compañeira
Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.
Aprender a aprender (CAA)

Espacio libre / Momento vivencial compartido

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.

Espacio libre / Momento vivencial compartido

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
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Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

deportividade.
Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais e non habituais.

Espacio exterior-actividades complementarias

Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

nenos e nenas da clase.
Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

novas habilidades.
Recoñece os dous tipos de respiración.
Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas variables.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
Espacio circuito habilidades motrices /
Momento vivencial compartido

Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

básicos e no control postural.
Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en movemento, con e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

sen manipulación de distintos móbiles.
Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de estímulos visuais, auditivos

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

e táctiles no tempo e no espazo.
Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos e de actividades

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

físico-deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio e a continuidade, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) a

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando
os xestos e utilizando os segmentos dominantes.
Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen perder o equilibrio e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
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a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

Espacio de circuitos /Momento Vivencial
compartido

Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non habituais

Espacio exterior / Actividades complementarias

con certo nivel de incertezas.
Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os recursos expresivos do
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.
Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente,en parellas ou
grupos.
Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas,
seguindo unha coreografía básica.
Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nas actividades artístico-expresivas.

Espacio de expression artística /Momento
vivencial compartido
Espacio de expression artística /Momento
vivencial compartido
Espacio de expression artística /Momento
vivencial compartido
Espacio de expression artística /Momento
vivencial compartido

Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das
habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas.
Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as capacidades físicas

Espacio de expression artística /Momento
vivencial compartido
Ximnasio/ Momento vivencial compartido

relacionándoas coa saúde.
Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de comidas,

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).
Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Realiza os quecementos de forma autónoma.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física, nel mesmo ou nun
compañeiro ou compañeira.

Espacio exterior de carreira /Momento vivencial
compartido
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Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas da estrutura da clase de

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Educación física.
Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz de realizar o

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

quecemento con certa autonomía.
Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

colectiva en situacións motrices habituais.
Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Recoñece as diferenzas, características básicas entre xogos populares, deportes colectivos,

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

deportes individuais e actividades na natureza.
Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

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

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas actividades deportivas.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación e de

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

oposición.

Competencias sociais e cívicas

Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as actividades no medio natural.

Espacio exterior / Actividades complementarias

Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar.

Espacio exterior / Actividades complementarias

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta as

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

(CSC)

opinións dos e das demais.
Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
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Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

deportividade.
Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais e non habituais.

Espacio exterior / Momento vivencial
compartido

Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

nenos e nenas da clase.
Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

novas habilidades.
Recoñece os dous tipos de respiración.
Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas variables.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
Espacio de circuito / Momento vivencial
compartido

Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

básicos e no control postural.
Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en movemento, con e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

sen manipulación de distintos móbiles.
Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de estímulos visuais, auditivos

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

e táctiles no tempo e no espazo.
Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos e de actividades

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

físico-deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio e a continuidade, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) a
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando
os xestos e utilizando os segmentos dominantes.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
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Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen perder o equilibrio e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

Espacio de circuito / Momento vivencial
compartido

Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non habituais
con certo nivel de incertezas.
Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os recursos expresivos do
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.
Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente,en parellas ou
grupos.
Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas,
seguindo unha coreografía básica.
Leva a cabo manifestacións artísticas en interacción cos compañeiros e compañeiras.

Espacio exteriror / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido

Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nas actividades artístico-expresivas.

Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido

Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das
habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas.
Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de comidas,

Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Ximnasio/ Momento vivencial compartido

calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).
Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Realiza os quecementos de forma autónoma.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física, nel mesmo ou nun

Espacio exterior de carreira / Momento
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compañeiro ou compañeira.
Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas da estrutura da clase de

vivencial compartido
Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Educación física.
Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz de realizar o

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

quecemento con certa autonomía.
Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

colectiva en situacións motrices habituais.
Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Recoñece as diferenzas, características básicas entre xogos populares, deportes colectivos,

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

deportes individuais e actividades na natureza.
Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

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

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas actividades deportivas.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación e de

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

oposición.
Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas actividades no medio natural.

Espacio exteriror / Actividades
complementarias

Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar.

Espacio exterior / Momento vivencial
compartido

Sentido de iniciativa e espírito

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

emprendedor (CSIEE)

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de
novas habilidades.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
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Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en movemento, con e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

sen manipulación de distintos móbiles.
Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de estímulos visuais, auditivos

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

e táctiles no tempo e no espazo.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

Espacio de circuito / Momento vivencial
compartido

Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas,
seguindo unha coreografía básica.

Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido

Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para saúde.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Realiza os quecementos de forma autónoma.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas da estrutura da clase de

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Educación física.
Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

colectiva en situacións motrices habituais.
Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

Conciencia e expresións culturais

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

(CCEC)

Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos e de actividades

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

físico-deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio e a continuidade, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) a

Ximnasio/ Momento vivencial compartido

diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando
os xestos e utilizando os segmentos dominantes.
Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen perder o equilibrio e

Ximnasio/ Momento vivencial compartido
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a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais.
Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os recursos expresivos do
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.
Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente,en parellas ou
grupos.
Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas,
seguindo unha coreografía básica.
Leva a cabo manifestacións artísticas en interacción cos compañeiros e compañeiras.

Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido
Espacio de expresion / Momento vivencial
compartido

Recoñece as diferenzas, características básicas entre xogos populares, deportes colectivos,

Ximnasio / Momento vivencial compartido

deportes individuais e actividades na natureza.
Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

Ximnasio / Momento vivencial compartido
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA

COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL

CCL

Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos orais, con

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou

/ Momento Vivencial Compartido

da Internet adecuados a súa idade
CCL

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu

Momento Vivencial Compartido

interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual.
CCL

Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que

CAA

traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

da Internet.
CCL

Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CSC
CCL

Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa

CSC

pronuncia, entoación e acentuación

CCL

Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais,

CSC

previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles
CCL

Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.

CSC

Amosa unha actitude de escoita atenta.

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
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CCL

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CSC

conversas telefónicas ou dramatizacións).

CSC

Manifesta interese e respecto polas aportacións do seus compañeiros/as

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CCL

Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CSC

situacións comunicativas.

CCL

Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais
CCL

Comprende

frases

simples escritas,

relacionadas cos

temas

traballados

previamente de forma oral.
CCL

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a súa

/ Momento Vivencial Compartido

competencia lingüística
CCL

Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula para a

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

CAA
CCL
CSIEE
CCL

súa lectura autónoma acordes a súa idade e intereses.
Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora.

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

CAA
CCL
CSIEE

acompañan, e compróbaas.

/ Momento Vivencial Compartido
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CCL

Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

CAA
CCL
CSIEE
CCL

CURSO 2016 -2017

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos
escritos
Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

previamente de forma oral.
CCL

Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a estrutura
gramatical coñecida.

CCL

Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal
(invitacións, notas e avisos)
CCL

Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das demais

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

(nome, apelido, idade...).
CCL

Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora
é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar.
CCL

Escribe correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

mesmo/a e da súa contorna inmediata
CCL

Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma

CD

individual ou en parella seguindo o modelo traballado

CSC

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido
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Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos
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Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CD
CAA
CSIEE

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

CCL

Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma correcta en

CAA

situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica

CCL

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua

CAA

estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios,

CSC

amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

CCL

Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura

CSC
CCL

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido

Inicia e remata as interaccións adecuadamente

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CCL

Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ Momento Vivencial Compartido

CSC

en distintos contextos.

CCL

Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos,

CAA
CSC

vestimentas…
CCL

Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos,

CSC

espazos, seres vivos …).

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momentos Colectivos
/ Momento Vivencial Compartido
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CCL

Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a

CSC

preferencia, desexo ou a capacidade.

CCL

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de
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Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo
/ Momento Vivencial Compartido
Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

número e usa correctamente os nexos básicos.
CCL

Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

información.
CCL

Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

CCL

Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

CAA

súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións

/ Momento Vivencial Compartido

CAA

audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.
CCL

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE / Momento Colectivo

CAA

interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con

/ Momento Vivencial Compartido

léxico traballado previamente

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

ÁREA DE RELIXIÓN
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL

Localiza e describe situacións de pecado descubertas nos relatos das relixións
antigas.
Cualifica o tipo de pecado en situacións da súa contorna e compáraas coas
atopadas nos relatos das relixións antigas.
Lembra e acepta situación persoais ou sociais que necesitan de perdón.
Sitúa no relato as frases que expresan a falta de colaboración na tarefa de
Deus e o rexeitamento da amizade con Él, e aplícaas a situación actuais.
CCL

Lembra e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con

CSC

Deus.

CD
CMCT
CCEC
CAA
CSIEE

Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns relatos
bíblicos.
Identifica e describe comportamentos da vida do rei David que se opoñen á
vontade de Deus.
Compara a actitude de David con situación persoais nas que sentiu a
necesidade de ser perdoado.
Recoñece e expresa artisticamente escenas da historia de David nas que Deus
perdóalle. Mostra respecto polas intervencións dos seus compañeiros.¡
Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do Mesías.
Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo e
do fariseo e o publicano.
Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e explícaas.
Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Jesús polos máis
necesitados e os enfermos, nos textos evanxélicos.

Momento Vivencial Compartido / Aula titoría de Relixión

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e identifica as
CCL
CSC
CD

palabras de Jesús que expresan a súa relación co Pai.
Distingue e explica frases do relato da oración do Horto das Oliveiras que
expresan a obediencia de Xesús ao Pai.

CMCT

Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus.

CCEC

Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón.

CAA
CSIEE

Vincula símbolos, significados e momentos na celebración eucarística.
Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da Igrexa de
carácter penitencial.

Momento Vivencial Compartido / Aula titoría de Relixión

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

CONCRECIÓN CURRICULAR EN VIÑAGRANDES (5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

▪ LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

▪ LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

▪ LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o
grao de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica).

▪ CSC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e

▪ CSC

consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais.

▪ CCL

▪ LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de

▪ CAA

quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa

▪ CSC

interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas de cortesía.

▪ CCL

▪ LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos
para comunicarse nas interaccións orais

▪ CCL

▪ LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas:
articulación, ritmo, entoación e volume.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

elementos básicos do modelo dado.
▪ CCL

▪ LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:

▪ CD

- Debates e diálogos.

▪ CAA

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e

▪ CSC

comunicación.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula,
cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta.

▪ LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do
ámbito escolar e social.
▪ LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para
a comprensión global (léxico, locucións).

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Literatura Creativa

para as diferentes funcións da linguaxe.
▪ CCL

▪ LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de correspondencias fonemagrafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

▪ CCL

▪ LCB1.6.1. Identifica o tema do texto.

Procesando Textos
▪ CCL

▪ LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

▪ LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

▪ LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Literatura Creativa

▪ CAA
▪ CCL
▪ CCA
▪ CCL
▪ CAA

axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade

▪ CCEC

as distintas estratexias de comunicación oral.

▪ CCL

▪ LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas.

▪ CAA
▪ CCL

▪ LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas correspondentes á

▪ CAA

comprensión literal, interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido de

Procesando Textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

elementos non explícitos nos textos orais.

▪ CCL
▪ CD

▪ LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos
imitando modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

▪ CCL
▪ CCA
▪ CCL

▪ LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e
exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas.
▪ LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de

▪ CAA

comunicación e aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse

▪ CSIEE

e dialogar) empregando os recursos lingüísticos pertinentes.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e

▪ CAA

aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación

▪ CSC

en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal.

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CD

▪ LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da

Procesando textos

radio, televisión e da internet.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCL

▪ LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade,

▪ CSC

axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese,

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

seguindo modelos.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu
interese.

▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á
súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.

Procesando textos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras.

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
CA – Contextos de Aprendizaxe

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Conferencias
Procesando textos

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos
Literatura Creativa

as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a
partir da lectura dun texto en voz alta.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos
e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios,
prescritivos e persuasivos).

▪ CCL

▪ LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente
complexidade.

▪ CCL

▪ LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Conferencias

▪ CCL

▪ LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CAA

da súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática.

▪ CCL

▪ LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos

▪ CAA
▪ CCL

característicos dos diferentes tipos de texto.
▪ LCB2.4.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de
texto.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ CCL

▪ LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CCL

▪ LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Pasatempos

▪ LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL

un texto.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CMCT

relacións coa información que aparece no texto relacionada con estes.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais
sinxelos.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

▪ LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CCL

Conferencias

▪ CAA

Literatura Creativa

▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte

▪ CD

informático para obter datos e información para realizar traballos individuais ou

▪ CAA

en grupo.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos

contexto.
▪ LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa

Conferencias

intención comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade.

Literatura Creativa

▪ CSC
▪ CCL

▪ LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar

▪ CAA

os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos.

▪ CSC

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos
Literatura Creativa

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto,

▪ CMCT

presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a

▪ CAA

intención.

▪ CCL
▪ CCEC
▪ CCL

▪ LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando Textos
Literatura Creativa

e xogos de palabras en textos publicitarios.
▪ LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ CD
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma.

▪ CSIEE
▪ CCL

▪ LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta

▪ CAA

dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou

▪ CCEC

ilustracións.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola

▪ CAA

lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa

▪ CSIEE

opinión sobre os textos lidos.

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CCEC
▪ CCL

▪ LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida

▪ CD

cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias,

▪ CAA

textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos,

Literatura Creativa

anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes,
….
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos
Literatura Creativa

claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e
respectando as normas gramaticais e ortográficas.

▪ CCL

▪ LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás

▪ CCA

características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa

▪ CSIEE

capacidade creativa na escritura.

▪ CCL

▪ LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do

▪ CAA

ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e

▪ CCEC

utilizando unha expresión persoal.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos
Literatura Creativa

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

acentuación e ortográficas propias do nivel.

▪ CCL

▪ LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

▪ CCL

▪ LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Pasatempos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CD

notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de
escritura.

▪ CCL

▪ LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados

▪ CAA

procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas).

▪ CCL

▪ LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte

▪ CD

papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo

▪ CAA

información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de

▪ CSIEE

traballo e expresando conclusións.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a

▪ CD

procura, selección e organización da información de textos de carácter

▪ CAA

científico, xeográfico ou histórico.
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CSIEE
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma
persoal.
▪ LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas

Literatura Creativa

e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista.

Conferencias
▪ CCL

▪ LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación,

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CAA

redacción, revisión e mellora.

Literatura Creativa

▪ CSIEE

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento

Conferencias

autor/a-lector/a e a presentación.
- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de
que se trata.
- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos.
- Reescribe o texto.
▪ CCL
▪ CSC

▪ LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita
dos seus compañeiros.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos
Literatura Creativa
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CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a

▪ CD

Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear

▪ CAA

táboas e gráficas.

▪ CCL

▪ LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua:
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
CA – Contextos de Aprendizaxe

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Procesando textos
Literatura Creativa

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome,
expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións.
▪ CCL

▪ LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos
nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos
os verbos.

▪ CCL

▪ LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

▪ CCL

▪ LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e
abreviaturas.
▪ CCL

▪ LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras
derivadas.

▪ CCL

▪ LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE
▪ CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB4.2.4. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa,
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Pasatempos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Pasatempos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Pasatempos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Aula – Titoría

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

consecuencia, finalidade...
▪ CCL

▪ LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo.
Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en
diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de calquera palabra
(derivadas e sinónimas).

▪ CCL
▪ CAA

▪ CCL

▪ LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as
varias que lle ofrece o dicionario.

▪ LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas
producións escritas.

▪ CCL

▪ LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de
palabras e nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes
tipos de producións.

▪ CCL

▪ LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e
número na expresión oral e escrita.

▪ CCL

▪ LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as
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CONTEXTO LINGÜÍSTICO LITERARIO
COMP. CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
palabras dun texto.

▪ CCL

▪ CCL

▪ LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.

▪ LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ CCL

▪ LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ CCL

▪ LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB4.6.2. Recoñece e identifica algunhas das características relevantes

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ CD

da aprendizaxe.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC

(históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en
España.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos
literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

Literatura Creativa
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▪ CCL
▪ CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral,
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
CA – Contextos de Aprendizaxe

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Procesando textos
Literatura Creativa

literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

Conferencias
▪ CCL
▪ CAA
▪ CCL

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

▪ LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles
e xogos de palabras en textos literarios.

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CCEC

Literatura creativa

sinónimos en textos literarios.

▪ CCL

▪ LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras

▪ CAA

teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos,

▪ CSIEE

sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións.

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos
Literatura creativa

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos
literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia.

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos
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COMP. CLAVE
▪ CCL
▪ CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos,
poemas, cancións, refráns e adiviñas.
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Procesando textos

PCE – Prox. Curricular Específico

Aula – Titoría

CA – Contextos de Aprendizaxe

Todos os recantos

▪ CCEC
▪ CCL

▪ LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua

▪ CSC

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

▪ CCEC

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO MATEMÁTICO
COMP. CLAVE
▪ CMCT
▪ CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados,
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL E ESPACIAL
▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido

utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade
e os erros que se producen.

▪ CMCT

▪ MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación

▪ CCL

realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e

▪ CAA

as conclusións obtidas.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ CSIEE
▪ CD
▪ CMCT

▪ MTB1.3.1. Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ▪ Recanto Tratamento da Información, Supermercado, Vida Cotiá,

▪ CAA

ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos,

▪ CSIEE

xeométricos ou funcionais.

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión,

Debuxo/Momento Compartido
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido

co esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade
da situación.

▪ CMCT

▪ MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento

▪ CCL

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos

▪ CAA

contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e defender
argumentos.

▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido
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▪ CMCT

▪ MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos

▪ CAA

desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións

▪ CSIEE

futuras similares.

▪ CMCT

▪ MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de

▪ CD

cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas,

▪ CAA

conxecturas e construír e defender argumentos.
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▪ Recanto Tratamento da información, Vida Cotiá/Momento Compartido

▪ Recanto Tratamento da información, Vida Cotiá, Supermercado/Momento
Compartido

▪ CSIEE
▪ CMCT

▪ MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe

▪ CD

creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe,

▪ CAA

vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando a información

▪ CCL

▪ Recanto Tratamento da información, Vida Cotiá/Momento Compartido

relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo
cos seus compañeiros.

▪ CSIEE
▪ CMCT
▪ CCEC
▪ CMCT
▪ CAA
▪ CCL

▪ MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento ▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
á comprensión de datacións.

▪ MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, ▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido
números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando ▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada
unha das súas cifras.
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▪ CMCT

▪ MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números

▪ CAA

(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando

▪ CCL

razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada

CURSO 2016 -2017

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

unha das súas cifras.
▪ CMCT

▪ CMCT

▪ CMCT

▪ CMCT

▪ MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

calcula fraccións equivalentes.
▪ MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

milésima máis próxima.
▪ MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

número decimal.
▪ CMCT

▪ MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 ▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
e 10.

▪ CMCT

▪ CMCT
▪ CCL

▪ MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das
operacións.
▪ MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais,
establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos
como operadores na interpretación e resolución de problemas.

▪
▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido
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▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes
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▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido

estratexias.

▪ CMCT

▪ MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT

▪ MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.
▪ CMCT

▪ MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT

▪ MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. ▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CAA
▪ CMCT

▪ MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para
expresar partes.

▪ CMCT

▪ CMCT
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas,

▪ Recanto Supermercado, Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento
Compartido

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

decimais e porcentaxes.
▪ MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade

▪ Recanto Supermercado, Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento

directa: lei do dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida
diaria.

Compartido
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▪ CMCT
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▪ MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e ▪ Recanto Supermercado, Vida Cotiá, Tratamento de información/Momento

▪ CCL

regra de tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando

▪ CAA

oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación

Compartido

formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas.
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma,

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

resta, multiplicación e división con distintos tipos de números
(naturais, enteiros, decimais e fraccións).

▪ CMCT

▪ MTB2.8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de
posición das súas cifras.
▪ CMCT

▪ MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de ▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
100.

▪ CMCT

▪ MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd.

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

▪ CMCT

▪ MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo

posición das súas cifras.
▪ CMCT

▪ MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais.

▪ Recanto Supermercado, Vida Cotiá/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

▪ Recanto/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT

▪ PCE - Titoría/Momento Colectivo
▪ MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos ▪ Recanto Tratamento da Información, Vida Cotiá/Momento Compartido
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▪ CAA

traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento

▪ CCL

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos

▪ CSIEE
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contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e
tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a
conveniencia do seu uso.

▪ CMCT

▪ MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de ▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ CAA

problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos

▪ CCL

resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e

▪ CSIEE
▪ CMCT

buscando outras formas de resolvelo.

▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e

▪ CCL

volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os

▪ CAA

instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida,

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento de Información/Momento Compartido

explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada
para a expresión dunha medida.

▪ CMCT

▪ MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa,

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

superficie e volume en forma simple dando o resultado na unidade
determinada de antemán.
▪ CMCT

▪ MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude,
capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido
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▪ CMCT

▪ MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB3.4.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

capacidade e volume.
▪ CCL
▪ CAA
▪ CMCT

▪ MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e ▪ Recanto tratamento da Información/Momento Compartido
as estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados.
▪ MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis ▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ CCL

usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude,

▪ CAA

expresando os resultados nas unidades de medida máis axeitadas,
explicando oralmente e por escrito o proceso seguido.

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT

▪ MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

angulares.
▪ MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de

▪ CAA

problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos

▪ CSIEE

resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

buscando outras formas de resolvelo.
▪ CMCT

▪ MTB4.1.1. Identifica e representa posicións relativas de rectas e

▪ Recanto Debuxo/Momento Compartido

circunferencias.
▪ CMCT

▪ MTB4.1.2. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións:
consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice…

▪ Recanto Debuxo/Momento Compartido
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▪ CMCT

▪ MTB4.1.3. Describe posicións e movementos por medio de
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▪ Recanto Debuxo/Momento Compartido

coordenadas, distancias, ángulos, xiros…
▪ CMCT

▪ MTB4.1.4. Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer

▪ Recanto Debuxo, Tratamento da Información/Momento Compartido

representacións elementais no espazo.
▪ CMCT

▪ MTB4.1.5. Identifica en situacións moi sinxelas a simetría do tipo

▪ Recanto Debuxo, Tratamento da Información/Momento Compartido

axial e especular.
▪ CMCT

▪ MTB4.2.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido
ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre
ángulos.

▪ CMCT
▪ CD
▪ CMCT

▪ MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas ▪ Recanto Debuxo/Momento Compartido
para a construción e exploración de formas xeométricas.
▪ MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

triángulo.
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.3.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para
interpretar situacións da vida diaria.

▪ CMCT

▪ MTB4.4.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente
e sector circular.
▪ CMCT

▪ MTB4.4.2. Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo.

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido
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▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.5.1. Comprende e describe situacións da vida cotiá, e
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▪ Recanto Debuxo, Vida Cotiá/Momento Compartido

interpreta e elabora representacións espaciais (planos, esbozos de
itinerarios, maquetas,…), utilizando as nocións xeométricas básicas
(situación, movemento, paralelismo, perpendicularidade, escala,
simetría, perímetro e superficie).

▪ CMCT

▪ MTB4.6.1 Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio

▪ CAA

dos contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de

▪ CCL

razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de

▪ CSIEE

▪ Recanto Debuxo, Tratamento da Información/Momento Compartido

exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo,
argumentando e tomando decisións, valorando as súas
consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB4.6.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados,
comprobando e interpretando as solucións no contexto, propoñendo
outras formas de resolvelo.

▪ CMCT
▪ CAA
▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións

▪ Recanto Vida Cotiá, Tratamento da Información/Momento Compartido

familiares.
▪ MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas de
frecuencias absolutas e relativas.

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as
medidas de centralización: a media aritmética, a moda e o rango.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCT
▪ CAA

▪ MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de

CURSO 2016 -2017

▪ Recanto Tratamento da Información, Debuxo/Momento Compartido

barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi
próximas.
▪ MTB5.2.4. Realiza análise crítica e argumentada sobre as
informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas

▪ CMCT

▪ MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

▪ CMCT

▪ MTB5.4.1. Realiza conxecturas e estimacións sobre algún xogos

▪ Recanto Vida Cotiá/Momento Compartido

▪ CAA
▪ CMCT

(moedas, dados, cartas, loterías…)
▪ MTB5.5.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos

▪ CAA

propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias

▪ CCL

heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das

▪ CSIEE

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas,
construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as
consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización.

▪ CMCT

▪ MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas

▪ CAA

revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados,

▪ CCL

comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo

▪ CSIEE

outras formas de resolvelo.

▪ Recanto Tratamento da Información/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO CIENTÍFICO
COMP. CLAVE
▪ CAA
▪ CCL
▪ CSIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO 2016 -2017

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL E ESPACIAL

▪ Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido
conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de
forma oral e escrita, as conclusións.

▪ CMCCT
▪ CD
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido

relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou
escritos.

▪ CCL
▪ CSIEE

▪ Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina,

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido

inserción de ilustracións ou notas etc).

▪ CMCCT
▪ CD
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido

carácter científico.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten
iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias
das decisións tomadas.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CAA
▪ CSC

CURSO 2016 -2017

▪ Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento Compartido
equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

▪ CSIEE
▪ CMCCT

▪ CAA
▪ CMCCT

▪ Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos

▪ Recanto Tic´s, Laboratorio/Momento Compartido

materiais de traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.

▪ CSC
▪ CD
▪ CAA
▪ CCL
▪ CSIEE

▪ Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario,
realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados,

▪ CSC

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando

▪ CSIEE
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CCL

traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos,
experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCCT

CURSO 2016 -2017

▪ Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións ▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido
vitais do ser humano.

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio,

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

▪ Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento compartido

mantemento do funcionamento global do corpo.

▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CCL

▪ Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento compartido

prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CMCCT

▪ Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo, Laboratorio/Momento compartido

▪ Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, /Momento Compartido

▪ CAA
▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CCL

(medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).

▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais.

▪ Recanto Biblioteca/Momento compartido
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▪ CMCCT
▪ CCL

▪ Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos,
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▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

aparellos e sistemas nomeando as principais características e funcións de cada
un deles.

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ Identifica as características e clasifica os seres vivos:
-

Reino animal.

-

Reino das plantas.

-

Reino dos fungos.

-

Outros reinos.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento compartido

▪ Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas.

▪ Recanto Biblioteca/Momento compartido

▪ Explica a importancia da fotosíntese para a vida na T erra.

▪ Recanto Biblioteca/Momento compartido

▪ Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias.

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s/Momento compartido

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CMCCT

Poboacións, comunidades e ecosistemas.
▪ Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, litoral e

▪ Recanto Biblioteca/Momento compartido

cidade e os seres vivos que neles habitan.
▪ Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé no

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s/Momento compartido

coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies.
▪ Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación científica.

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCCT

CURSO 2016 -2017

▪ Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os ▪ ecanto Biblioteca, TIC´s/Momento compartido

▪ CCL

instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando

▪ CD

de xeito oral e escrito os resultados.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CCL

▪ Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido

coñcemento das leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a
transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado.

▪ Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido

coñcemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: combustión,
oxidación e fermentación.
▪ Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas ▪ Recanto Biblioteca/Momento Compartido.
de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química.
▪ Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das ▪ Recanto Biblioteca/Momento Compartido
enerxías

renovables

e

non

renovables:

esgotamento,

choiva

ácida,

radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento
sostible.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CAA

▪ Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na
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▪ Recanto Biblioteca, TIC´s, Laboratorio/Momento Compartido

forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de
enerxía, comunicando o proceso seguido e o resultado obtido.

▪ CSIEE
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor no aumento

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido

de temperatura e dilatación dalgúns materiais.
▪ Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido
a súa reversibilidade.

▪ CMCCT

▪ Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación, filtración,

▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido

evaporación ou disolución.
▪ CMCCT

▪ Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou

▪ CAA

proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en

▪ CSIEE

diferentes soportes.

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s /Momento Compartido

▪ CCL
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Identifica e expón as principias características das reaccións químicas:

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s, Laboratorio/Momento Compartido

combustión, oxidación e fermentación.
▪ Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos ▪ Recanto Laboratorio/Momento Compartido
de observación e dos materiais de traballo.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de
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▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo/Momento Compartido.

pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan.
▪ Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas.

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s/Momento Compartido.

▪ Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e a

▪ Recanto Biblioteca, Tic´s, Museo/Momento Compartido.

▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CMCCT

súa utilidade para facilitar as actividades humanas.
▪ Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para ▪ Recanto Museo/Momento Compartido.

▪ CAA

resolver un problema a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán

▪ CSIEE

etc.)

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s, Museo/Momento Compartido.

efectos da electricidade.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s, Laboratorio/Momento Compartido.

electricidade e magnetismo.
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da
humanidade.

▪ Recanto Biblioteca, TIC´s, /Momento Compartido.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

▪ Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na
medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas
tecnoloxías da información e a comunicación.
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▪ Recanto Biblioteca, TIC´s, /Momento Compartido.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CONTEXTO HUMANÍSTICO
COMP. CLAVE

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE



CAA





CMCCT

a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o



CCL

comunica oralmente e/ou por escrito.



CD



CD



CAA

(internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía



CCL

adecuada aos temas tratados.



CMCCT



CSC



CD



CAA

táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a



CCL

comunicación.



CMCCT



CSC



CCL



CAA



CMCCT



CSC







CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante,

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes,

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para
elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

CURSO 2016 -2017

ORGANIZACIÓN TEMPORAL E ESPACIAL


Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)
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CCL





CAA

relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e



CMCCT

/ou escritos.



CSC



CAA



CD

supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter



CSIEE

xeográfico, social e histórico.



CSC



CCL



CMCCT



CSC



CAA



CSIEE



CSC



CAA





CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e
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Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto documental eaudiovisual/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)

en equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica de conflitos.



CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento
responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do
funcionamento democrático.



CSC



CAA



CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante
entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos valores
democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos.



CSC



CAA



CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da aula e
do centro e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos entre seus
compañeiros
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CSC



CAA



CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente
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Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Todos os recantos/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)

aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, familia, barrio
etc.)



CSC





CAA



CSIEE



CSC

iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e



CAA

espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e
resolver conflitos e fomenta os valores democráticos.



CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico,

rodean.


CAA





CSIEE



CSC



CAA

valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade



CSIEE

ante elas.



CSC



CAA



CSIEE



CMCCT



CAA

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.





CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo,

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións
e acepta responsabilidades.



CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os
planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os
signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.




CMCCT
CCL



CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores
que o determinan
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CMCCT





CCL

características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando



CSC

a súa diversidade.



CMCCT



CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes
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Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual e artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual e artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)

hidrográficas e o seu clima.


CMCCT



CAA



CSC



CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o
clima de Europa.



CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e



CMCCT

adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora



CAA

das condicións ambientais do nosos planeta.



CCL



CSC



CMCCT



CAA



CCL



CSC



CAA



CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as
actuacións responsables para frealo.



CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos
políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas
capitais.



CSC





CCEC

goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando



CCL

en que consiste o mercado único e a zona euro.

CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e os seus órganos de
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CSC



CCL



CMCCT



CSC



CAA



CSC



CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e identifica os principais factores



CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados



CSB3.3.1.Describe as principais características da poboación española e



CSC



CCL

Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a



CAA

esperanza de vida ou a natalidade.



CSC



CCL



CSC



CMCCT



CSC



CCEC



CCL



CSC



CSC



CMTC

Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto documental e audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)

no estudo da poboación.

CCL

CCEC



que inciden nesta e defíneos correctamente.
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europea.




CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e

CSB3.3.3.Describe os factores que condicionan a distribución da
poboación española e europea.



CSB3.3.4.Describe a densidade de poboación de España comparándoa
mediante gráficos coa media da Unión Europea.



CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de
emigrantes ao noso país.



CSB3.4.2.Identifica e describe os principais problemas actuais da
poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración etc.



CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica
distintas actividades no grupo ao que pertencen.
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CSC



CCL



CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario,
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Recanto xeográfico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto artístico/Momento compartido (ABP)

secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións nos
territorios correspondentes



CSIEE



CAA

explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos



CSC

concretos.



CSIEE



CAA



CMCCT



CSC



CSIEE



CAA



CMCCT



CSC



CSIEE



CAA



CMCCT



CSC



CSIEE



CAA



CSC





CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu
presuposto a cada un deles



CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un
pequeno presuposto persoal.



CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando
prezos e recompilando información.



CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade
emprendedora dos membros dunha sociedade.
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CSC



CMCCT



CCL



CSC



CCL



CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e
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Recanto documental/Momento compartido (ABP)

o sector económico ao que pertencen ás actividades que desenvolven.


CSB3.9.2.Describe diversas formas de organización empresarial.



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual e artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto documental/Momento compartido (ABP)



CSC



CSC



CAA

historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os



CCEC

inicios e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de



CCL

cada unha delas.



CMCCT



CSC



CMCCT

feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións



CAA

entre os acontecementos.



CCEC



CMCCT



CSC



CCEC



CMCCT

economía, ilustrando as definicións con exemplos.






CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis
importantes das distintas idades da historia en España.



CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos



CSC

fundamentais da historia de España describindo as principais



CCEC

características de cada unha delas.
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CSC





CCEC



CAA



CCEC



CMCCT

artísticos e culturais das distintas etapas da historia de España citando os



CSC

seus representantes máis significativos.



CSC

CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e





CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os principais movementos

CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron

CCEC



CAA



CSC



CCEC

valora o seu carácter democrático e plural, así como a pertenza á Unión



CAA

Europea.



CSC



CCEC

cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa



CAA

conservación e mellora.



CSC



CCEC

que debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico



CAA

monumental nos achega para o coñecemento do pasado.



CSC
CCEC



CAA



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto audiovisual/Momento compartido (ABP)



Recanto artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto artístico/Momento compartido (ABP)



Recanto artístico/Momento compartido (ABP)

organización social de España das distintas épocas históricas estudadas.
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durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa historia contemporánea.









CSB4.3.6.Describe as características da sociedade española actual, e

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico,

CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse
cando visita un museo ou un edificio antigo.
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CSC



CCEC



CAA



CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea

▪ CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
▪ VSCB1.1.1. Explica o valor da respectabilidade e da dignidade persoal.

▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna.

▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CCL

▪ CAA

▪ CCL

▪ VSCB1.1.3 Coñece e asume os rasgos característicos da súa personalidade,
poñéndoos de manifesto asertivamente.

▪ VSCB1.2.1. Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva.

▪ VSCB1.2.2. Describe o valor da reestruturación cognitiva e a resiliencia.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

Recanto artístico e xeográfico/Momento compartido (ABP)

como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

ÁREA DE VALORES CULTURAIS E CÍVICOS
COMP. CLAVE
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▪ VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á
resolución de conflitos.

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC
▪ CSIEE

CURSO 2016 -2017

▪ VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que
respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e
asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.
▪ VSCB1.3.2. Explica razóns para asumir as súas responsabilidades durante a
colaboración.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CAA

▪ VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación
responsable da execución das tarefas.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB1.4.1.Propón alternativas á resolución de problemas sociais.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB1.5.1. Emprega o pensamento consecuencial para tomar decisións éticas.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB1.5.2. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes
de tomar unha decisión ética.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores
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▪ CSC
▪ CSIEE
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▪ VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para
Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

INTERPERSOAIS

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

abordar proxectos sobre valores sociais

▪ CCEC
▪ CSC
▪ CAA

▪ VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións
potencialmente efectivas

▪ CSIEE
▪ CSIEE

▪ VSCB1.6.3. Razoa a importancia da iniciativa privada na vida económica e
social.

BLOQUE 2. A
COMPRENSIÓN E
O RESPECTO
NAS RELACIÓNS
INTERPERSOAIS
▪ CCL

▪ VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe.

▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB2.1.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e
pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CAA
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▪ VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente,

▪ CSIEE

demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas

▪ CSC

para expresarse.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CCL
▪ CCL

▪ VSCB2.2.1. Comparte sentimentos durante o diálogo.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

▪ VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo.

▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe positiva.

▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB2.3.2. Autoafírmase con respecto.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL

▪ VSCB2.4.1 Infire e dá o sentido adecuado á expresión dos e das demais.

▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB2.4.2.utiliza correctamente as estratexias de escoita activa: clarificación,
parafraseo, resumo, reestruturación, reflexo de sentimentos.
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▪ CSC
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▪ VSCB2.5.1.Interacciona con empatía.

▪ CCL

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB2.5.2. Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB2.6.2.Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para
as persoas do contorno social próximo.

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CCEC

▪ VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu
contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos.

▪ CSC
▪ CD
▪ CAA
BLOQUE 3. A
CONVIVENCIA E
OS VALORES
SOCIAIS

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC

▪ VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais
compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a
aprendizaxe.

▪ CSC
▪ CAA

▪ VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSC

▪ CSC

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

▪ VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.

▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CCL

▪ VSCB3.3.1.Explica o concepto de norma.

▪ CSC
▪ CAA
▪ CSC

▪ VSCB3.3.2. Infire a necesidade das normas da súa comunidade educativa

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CCL
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▪ VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas do colexio.

▪ CSC

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ CSC

▪ VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar.

▪ VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións.

▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos,
intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais.
▪ VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos
de vista das partes en conflito.
▪ VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando
exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade
educativa.
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▪ CSC

▪ VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de situacións escolares.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB3.6.2. Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a
dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

de enfrontarse aos problemas.
▪ CSC

▪ VSCB3.7.1. Expresa o que é un dilema moral.

▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.7.2.Realiza xuízos morais.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.7.3. Analiza e resolve dilemas morais en situacións reais e simuladas.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB3.7.4. Resolve dilemas morais en relación a prexuízos relativos ás
diferenzas culturais.
▪ VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade
de oportunidades…
▪ VSCB3.8.2. Analiza feitos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías
étnicas, reclusión en campos de concentración, o holocausto, segregación por
enfermidade.

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ CSC

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de
estereotipos no contexto escolar.
▪ VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión.

▪ VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias.

▪ VSCB3.9.3. Relaciona diferentes culturas e relixións coas formas de
pensamento de persoas pertencentes a elas.
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre
expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de
oportunidades de homes e mulleres.
▪ VSCB3.11.1. Axuíza criticamente os valores implícitos en diversas situacións,
de acordo cos que constitúen a vida en común nunha sociedade democrática.
▪ VSCB3.11.2. Razoa a contribución de diferentes institucións, organizacións e
servizos públicos en relación á garantía dos dereitos e deberes dos cidadáns e
cidadás.
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▪ CSC

▪ VSCB3.12.1. Explica os dereitos e deberes básicos da Constitución española.

▪ CCL
▪ CSC

▪ VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais sinxelos fundamentados.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB3.12.3. Participa no benestar do contorno próxima baseándose nos
dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución
cidadá ao ben da sociedade.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

▪ VSCB3.13.2. Explica a función dos impostos de proporcionar recursos sociais
que melloran a calidade de vida dos cidadáns e cidadás.
▪ VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non
pagar impostos.

▪ CD
▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSIEE

▪ VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica
as consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía.
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▪ CSC

▪ VSCB3.14.2. Investiga os efectos do abuso de determinadas fontes de enerxía.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CSC
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Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non
contaminado para a saúde e a calidade de vida.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CD

▪ VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades
humanas contaminantes.

▪ CMCT
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA

▪ VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre
a saúde e a calidade de vida.

▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de primeiros auxilios.

▪ CSIEE
▪ CD
▪ CSC

▪ VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías.
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▪ VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital.

▪ CAA

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSC
▪ CD
▪ CSC

▪ VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que
as persoas senten a necesidade de consumir ao ver un anuncio publicitario.

▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCEC

▪ VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as
conclusións mediante traballos creativos.

▪ CD
▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB3.17.3. Realiza exposicións axuizando criticamente hábitos de consumo
innecesario.

▪ CCEC
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ VSCB3.18.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos

▪ CSIEE

accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de

▪ CAA

comunicación.

▪ CSC
▪ CCL

▪ VSCB3.18.2. Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar accidentes de
tráfico e expón as súas conclusións.
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▪ VSCB3.18.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr

▪ CCL

accidentes de tráfico.

Aula/Tiroría

Programa Curricular Específico / ABP

Recantos de aula

Momento Vivencial en Valores

▪ CSIEE

CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Asemblea- Aula de música

natural e social, utilizando un vocabulario preciso.
Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de

Asemblea- Aula de música

velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con
capacidade para emitir unha valoración destas.
Interésase por descubrir obras musicais de diferentes

Aula de música

características, e utilízaas como marco de referencia para as
Conciencia e expresións

Momento Vivencial Compartido

creacións propias.

culturais (CCEC)
Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en

Aula de música- saídas a concertos,

audicións e representacións musicais.

representacións

Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan

Aula de música

a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras
musicais.
Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións
diversas, e recréaas.

Asemblea- Aula de música
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CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos,

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Asemblea- Aula de música

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais.
Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.

Aula de música

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos

Aula de música

sinxelos.
Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas,

Aula de música

estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen
acompañamento
Conciencia e expresións
culturais (CCEC)

Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e

Aula de música

estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social
e cultural.
Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e

Aula de música

en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e
eventos musicais.
Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear

Aula de música

pezas musicais e para a sonorización de imaxes e
representacións dramáticas.
Identifica o corpo como instrumento para a expresión de
sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.

Espazo libre- Aula de música

Momento Vivencial Compartido
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CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Espazo libre- Aula de música

danzas.
Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa

Espazo libre- Aula de música

achega ao patrimonio artístico e cultural.
Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e

Espazo libre- Aula de música

entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás
xeracións futuras.
Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma

Espazo libre- Aula de música

interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e
temporal.
Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto

Asemblea- Aula de música

natural e social, utilizando un vocabulario preciso.
Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de

Asemblea- Aula de música

velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con
Aprender a aprender (CAA)

capacidade para emitir unha valoración destas.
Interésase por descubrir obras musicais de diferentes
características, e utilízaas como marco de referencia para as
creacións propias.

Momento Vivencial Compartido
Aula de música
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CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Asemblea- Aula de música

diversas, e recréaas.
Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos,

Asemblea- Aula de música

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais.
Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas,

Aula de música

estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen
acompañamento
Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e
Aprender a aprender (CAA)

Aula de música
Momento Vivencial Compartido

estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social
e cultural.
Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese

Asemblea- Aula de música

por traballar para corrixilos.
Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e

Aula de música

en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e
eventos musicais.
Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo
en varios soportes.

Aula de música
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CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Identifica o corpo como instrumento para a expresión de

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Espazo libre- Aula de música

sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.
Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma

Espazo libre- Aula de música

interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e
Aprender a aprender (CAA)

temporal.
Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa

Momento Vivencial Compartido
Espazo libre, asemblea- Aula de música

interese por mellorar o produto.
Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro,

Aula de música

amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais
persoas.

Competencia dixital (CD)

Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas.

Aula de música

Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e

Aula de música

en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e
eventos musicais.
Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo

Asemblea- Aula de música

en varios soportes.
Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear
pezas musicais e para a sonorización de imaxes e

Aula de música

Momento Vivencial Compartido
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CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

representacións dramáticas.

Competencias sociais e

Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en

Aula de música- saídas a concertos,

cívicas (CSC)

audicións e representacións musicais.

representacións

Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan

Aula de música

Momento Vivencial Compartido

a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras
musicais.
Amosa respecto polo traballo das demais persoas e

Aula de música

responsabilidade no traballo individual e colectivo.
Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e

Espazo libre- Aula de música

entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás
xeracións futuras.
Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro,

Aula de música

amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais
persoas.
Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas.

Aula de música

Comunicación Lingüística

Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto

Asemblea- Aula de música

(CCL)

natural e social, utilizando un vocabulario preciso.

Momento Vivencial Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

CONTEXTO ARTÍSTICO (MÚSICA)
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Asemblea- Aula de música

velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con
capacidade para emitir unha valoración destas.
Comunicación Lingüística
(CCL)

Momento Vivencial Compartido
Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións

Asemblea- Aula de música

diversas, e recréaas.
Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo

Asemblea- Aula de música

en varios soportes.
Sentido de iniciativa e

Interésase por descubrir obras musicais de diferentes

espírito emprendedor

características, e utilízaas como marco de referencia para as

(CSIEE)

creacións propias.

Aula de música

Momento Vivencial Compartido
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CONTEXTO ARTÍSTICO (PLÁSTICA)
COMPETENCIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL /
TEMPORAL

▪ CCL
▪ CCEC

▪ EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades e características das obras
artísticas seguindo un protocolo.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CSC

(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC

▪ EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.

▪ CAA

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición
plástica.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CCL

▪ EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas
composicións plásticas.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CCL

▪ EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto
próximo.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CCL

▪ EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais
aplicados sobre soportes distintos.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CCL

▪ EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada
imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos
(puntos, rectas, planos, cores, luz e función).

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC
▪ CCL

▪ EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde o branco e negro á cor, do
formato de papel ao dixital, e valora as posibilidades que trae consigo a
fotografía.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC

▪ EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía.

▪ CCL

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a
posteriori a adecuación do encadramento ao propósito inicial.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC

▪ EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como un xénero do cine e comenta o

▪ CCL

proceso empregado para a creación, a montaxe e a difusión dunha película de

▪ CAA

animación, realizado tanto coa técnica tradicional como coa técnica actual.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e
textos, seguindo o patrón do cómic.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC

▪ EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación para familiarizarse cos

▪ CAA

conceptos elementais da creación audiovisual: guión, realización, montaxe,

▪ CD

son.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CD
▪ CSC

▪ EPB1.3.1. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques
de imaxes dixitais (copiar, pegar, modificar tamaño, cor, brilo, contraste, …)
que lle serven para a ilustración de textos.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CSC
▪ CD

▪ EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes
propias ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa..

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC

▪ EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as

▪ CAA CCEC

súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada,

▪ CAA

coidando o material e o espazo de uso.

▪ CCEC
▪ CAA

Biblioteca)

Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma,
violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso
(claroscuro, puntos, liñas, cores etc.).

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións.

▪ CCEC

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ CCEC

(Matemático, Lingco,

▪ CAA

Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e
soltura.

▪ Momento Compartido

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

(Matemático, Lingco,

▪ CCEC

▪ CCEC

▪ Momento Vivencial

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CCEC

▪ CAA

▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CAA

▪ CAA

▪ Momento Vivencial

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CCEC

▪ CCEC

▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CAA

▪ CAA

▪ Momento Vivencial

(Matemático, Lingco,

▪ CCEC
▪ CAA

▪ Contexto Artístico (Lugar:

Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.5. Valora os elementos e os recursos empregados para alcanzar o
efecto que máis se axuste ás propias necesidades.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.6. Distingue e explica as características da cor en canto a súa
luminosidade, tono e saturación, aplicándoas cun propósito concreto nas súas
producións.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.8. Executa composicións pareadas nas que aparecen as cores
complementarias respectivas.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións,
proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.).

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o propósito dos seus traballos
e as características dos mesmos.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB2.2.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións
volumétricas sinxelas.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC

▪ EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volumes.

▪ CAA

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar
sensación de profundidade.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando o recorte, o encartado e o
pegado de pezas de diversas formas, utilizando diversos tipos de materiais.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CSC
▪ CCEC

▪ EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis
importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente aquelas

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CSC
▪ CCEC

▪ EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras
de arte expostas neles e goza con elas.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CSC
▪ CCEC

▪ EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito artístico, interésase polas
características do traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza como
público coa observación das súas producións.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CD
▪ CCEC

▪ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte
de información e documentación para a creación de producións propias.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CD
▪ CCEC

▪ EPB2.4.2. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques
de imaxes dixitais (copiar, pegar; modificar tamaño, cor, brillo, contraste etc.)
que serven para a ilustración de textos.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC
▪ CD

▪ EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística
(carteis, guías ou programas).

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os
instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CSC

▪ EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e os espazos.

▪ CCEC

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CSC
▪ CCEC

▪ EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a
consecución dun fin colectivo, respectando as iniciativas de cada compañeiro
ou compañeira.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CSC

▪ EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a

▪ CCEC

realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das

▪ CAA

actividades.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB3.1.1. Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, e utilízaos
nas súas composicións con fins expresivos.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o
cartabón.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CMCCT

(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de medida
habitual aplicada ao debuxo técnico.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CMCCT

▪ EPB3.1.4. Suma e resta segmentos utilizando a regra e o compás.

▪ CCEC

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun segmento utilizando a regra e
o compás.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o raio.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, catro e seis partes iguais,
utilizando o material propio do debuxo técnico.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á construción de estrelas e
elementos florais aos que posteriormente lles dá cor.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CAA

(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB3.1.9. Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas)
utilizando unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do
debuxo técnico.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)

▪ CMCCT

▪ EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 30 graos utilizando o
escuadro e o cartabón.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en formas xeométricas básicas
e trasladándoa a composicións bidimensionais.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC

▪ EPB3.1.12. Identifica nunha obra bidimensional formas xeométricas simples.

▪ CMCCT

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas
polo ou pola docente.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe

▪ CSIEE

(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de escala e é capaz de aplicalo
cambiando a escala dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CMCET
▪ CCEC

▪ EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os polígonos elementais,
apreciando as súas diferenzas e similitudes.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido

▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos
instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.

▪ Contexto Artístico (Lugar:
Biblioteca)

▪ Momento Vivencial
▪ Momento Compartido
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▪ Contextos de Aprendizaxe
(Matemático, Lingco,
Humanístico e Científico)
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CURSO: 4º EDUCACIÓN PRMARIA

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
COMPETENCIAS CLAVE

CURSO 2016 -2017

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL /
TEMPORAL

Comunicación lingüística (CCL)

Competencia matemática e

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolvemento.

compartido

Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e

Ximnasio/ Momento vivencial

utilizando programas de presentación.

compartido

Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma correcta en diferentes situacións e

Ximnasio/ Momento vivencial

respecta as opinións dos e das demais.

compartido

Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolven na área de Ciencias da natureza.

compartido

Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nas actividades expresivas.

Espacio de expression/

competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCT)

Momento vivencial
Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de comidas,

Ximnasio/ Momento vivencial

calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

compartido

Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo,

Ximnasio/ Momento vivencial

dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.

compartido

Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade física,

Ximnasio/ Momento vivencial

recoñecendo a súa importancia para saúde.

compartido

Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esforzo.

Espacio exterior-carreira /
Momento vivencial compartido

Identifica o seu nivel comparando os resultados obtidos en probas de valoración das capacidades físicas e

Ximnasio/ Momento vivencial

coordinativas cos valores correspondentes á súa idade

compartido

Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as accións preventivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

os primeiros auxilios

compartido

Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nos exercicios.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido
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Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades

Ximnasio/ Momento vivencial

motrices.

compartido

Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación e de

Ximnasio/ Momento vivencial

oposición.

compartido

Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolven na área de Ciencias da natureza.

compartido

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Aprender a aprender (CAA)

Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e

Ximnasio/ Momento vivencial

utilizando programas de presentación.

compartido

Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolvemento.

compartido

Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos

Ximnasio/ Momento vivencial

espectáculos deportivos.

compartido

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e

Ximnasio/ Momento vivencial

utilizando programas de presentación.

compartido

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con

Ximnasio/ Momento vivencial

espontaneidade e creatividade.

compartido
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Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade.

Ximnasio/ Deporte escolar/
Momento vivencial compartido

Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais e non habituais.

Actividades complementarias /
Momento vivencial compartido

Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas

Ximnasio/ Momento vivencial

da clase.

compartido

Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de novas

Ximnasio/ Momento vivencial

habilidades.

compartido

Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-

Ximnasio/ Momento vivencial

expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio

compartido

postural.
Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

Ximnasio/ Momento vivencial

deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e

compartido

mantendo o equilibrio postural.
Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.)

Ximnasio/ Momento vivencial

a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando

compartido

correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.
Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa

compartido

realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

Espacio de circuito / Momento
vivencial compartido

Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando

Actividades complementarias /

as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.

Momento vivencial compartido
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Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresivos do corpo

Espacio de expresión /

individualmente, en parellas ou en grupos.

Momento vivencial compartido

Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais,

Espacio de expresión /

individualmente, en parellas ou grupos.

Momento vivencial compartido

Coñece, propón e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas,

Espacio de expresión /

seguindo unha coreografía establecida.

Momento vivencial compartido

Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os

Espacio de expresión /

recursos expresivos do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou verbais.

Momento vivencial compartido

Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nas actividades expresivas.

Espacio de expresión /
Momento vivencial compartido

Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades

Espacio de expresión /

motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas.

Momento vivencial compartido

Interésase por mellorar as capacidades físicas.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de comidas,

Ximnasio/ Momento vivencial

calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

compartido

Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo,

Ximnasio/ Momento vivencial

dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.

compartido

Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade física,

Ximnasio/ Momento vivencial

recoñecendo a súa importancia para saúde.

compartido

Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa función preventiva.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á

Ximnasio/ Momento vivencial

saúde.

compartido

Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esforzo.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido
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Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.

Espacio exterior-carreira/
Momento vivencial compartido

Identifica o seu nivel comparando os resultados obtidos en probas de valoración das capacidades físicas e

Ximnasio/ Momento vivencial

coordinativas cos valores correspondentes á súa idade

compartido

Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as accións preventivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

os primeiros auxilios.

compartido

Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en

Ximnasio/ Momento vivencial

diferentes situacións motrices.

compartido

Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns parámetros

Ximnasio/ Momento vivencial

espazo-temporais.

compartido

Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectivos, deportes

Ximnasio/ Momento vivencial

individuais e actividades natureza.

compartido

Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e

Ximnasio/ Momento vivencial

regras específicas destes.

compartido

Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nos exercicios.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades

Ximnasio/ Momento vivencial

motrices.

compartido

Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación e de

Ximnasio/ Momento vivencial

oposición.

compartido

Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolven na área de Ciencias da natureza.

compartido

Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as actividades no medio natural.

Actividades complementarias /
Momento vivencial compartido
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Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar.

Actividades complementarias /
Momento vivencial compartido

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolvemento.

compartido

Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos

Ximnasio/ Momento vivencial

espectáculos deportivos.

compartido

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma correcta en diferentes situacións e

Ximnasio/ Momento vivencial

respecta as opinións dos e das demais.

compartido

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade.

Ximnasio / Deporte escolar /
Momento vivencial compartido

Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais e non habituais.

Actividades complementarias/
Momento vivencial compartido

Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas

Ximnasio/ Momento vivencial

da clase.

compartido

Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de novas

Ximnasio/ Momento vivencial

habilidades.

compartido
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Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-

Ximnasio/ Momento vivencial

expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio

compartido

postural.
Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

Ximnasio/ Momento vivencial

deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e

compartido

mantendo o equilibrio postural.
Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.)

Ximnasio/ Momento vivencial

a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando

compartido

correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.
Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa

compartido

realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

Espacio de circuito / Momento
vivencial compartido

Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando

Actividades complementarias/

as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.

Momento vivencial

Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresivos do corpo

Espacio de expresión /

individualmente, en parellas ou en grupos.

Momento vivencial compartido

Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais,

Espacio de expresión /

individualmente, en parellas ou grupos.

Momento vivencial compartido

Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais,

Espacio de expresión /

individualmente, en parellas ou grupos.

Momento vivencial compartido

Coñece, propón e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas,

Espacio de expresión /

seguindo unha coreografía establecida.

Momento vivencial compartido

Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os

Espacio de expresión /

recursos expresivos do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou verbais.

Momento vivencial compartido
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Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nas actividades expresivas.

Espacio de expresión /
Momento vivencial compartido

Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades

Espacio de expresión /

motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas.

Momento vivencial compartido

Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo,

Ximnasio/ Momento vivencial

dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.

compartido

Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade física,

Ximnasio/ Momento vivencial

recoñecendo a súa importancia para saúde.

compartido

Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa función preventiva.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á

Ximnasio/ Momento vivencial

saúde.

compartido

Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esforzo.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Identifica o seu nivel comparando os resultados obtidos en probas de valoración das capacidades físicas e

Ximnasio/ Momento vivencial

coordinativas cos valores correspondentes á súa idade

compartido

Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as accións preventivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

os primeiros auxilios.

compartido

Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en

Ximnasio/ Momento vivencial

diferentes situacións motrices.

compartido

Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns parámetros

Ximnasio/ Momento vivencial

espazo-temporais.

compartido

Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectivos, deportes

Ximnasio/ Momento vivencial

individuais e actividades natureza.

compartido
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Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e

Ximnasio/ Momento vivencial

regras específicas destes.

compartido

Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nos exercicios.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades

Ximnasio/ Momento vivencial

motrices.

compartido

Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación e de

Ximnasio/ Momento vivencial

oposición.

compartido

Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o aparello locomotor se

Ximnasio/ Momento vivencial

desenvolven na área de Ciencias da natureza.

compartido

Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as actividades no medio natural.

Actividades complementarias /
Momento vivencial compartido

Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar.

Actividades complementarias /
Momento vivencial compartido

Sentido de iniciativa e espírito

Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.

emprendedor (CSIEE)

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos

Ximnasio/ Momento vivencial

espectáculos deportivos.

compartido

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con

Ximnasio/ Momento vivencial

espontaneidade e creatividade.

compartido

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido
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Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de novas

Ximnasio/ Momento vivencial

habilidades.

compartido

Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-

Ximnasio/ Momento vivencial

expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio

compartido

postural.
Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

Ximnasio/ Momento vivencial

deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e

compartido

mantendo o equilibrio postural.
Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.)

Ximnasio/ Momento vivencial

a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando

compartido

correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes
Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa

compartido

realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

Espacio de circuito / Momento
vivencial compartido

Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando

Actividades complementarias /

as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.

Momento vivencial compartido

Coñece, propón e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas,

Espacio de expresión corporal /

seguindo unha coreografía establecida.

Momento vivencial compartido

Interésase por mellorar as capacidades físicas.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade física,

Ximnasio/ Momento vivencial

recoñecendo a súa importancia para saúde.

compartido

Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa función preventiva.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido
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Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á

Ximnasio/ Momento vivencial

saúde.

compartido

Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.

Espacio exterior-carreira/
Momento vivencial compartido

Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en

Ximnasio/ Momento vivencial

diferentes situacións motrices.

compartido

Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns parámetros

Ximnasio/ Momento vivencial

espazo-temporais.

compartido

Conciencia e expresións culturais

Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con

Ximnasio/ Momento vivencial

(CCEC)

espontaneidade e creatividade.

compartido

Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-

Ximnasio/ Momento vivencial

expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio

compartido

postural.
Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

Ximnasio/ Momento vivencial

deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e

compartido

mantendo o equilibrio postural.
Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.)

Ximnasio/ Momento vivencial

a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando

compartido

correctamente os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.
Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e

Ximnasio/ Momento vivencial

artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa

compartido

realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.
Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresivos do corpo

Espacio de expresión corporal /

individualmente, en parellas ou en grupos.

Momento vivencial compartido

Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais,

Espacio de expresión corporal /

individualmente, en parellas ou grupos.

Momento vivencial compartido
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Coñece, propón e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas,

Espacio de expresión corporal /

seguindo unha coreografía establecida.

Momento vivencial compartido

Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os

Espacio de expresión corporal /

recursos expresivos do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou verbais.

Momento vivencial compartido

Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectivos, deportes

Ximnasio/ Momento vivencial

individuais e actividades natureza.

compartido

Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de Galicia.

Ximnasio/ Momento vivencial
compartido

Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e

Ximnasio/ Momento vivencial

regras específicas destes.

compartido
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

COMPETENCIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL / TEMPORAL

CCL

Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que lle interesan (xogos,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

ordenadores, CD etc.).

CCL

Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

de información (por exemplo, números, prezos, horarios, nunha estación ou nuns grandes

Momento Colectivo

Momento Colectivo

almacéns).
CCL

Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

avisos).

Momento Colectivo/ Momento Vivencial Compartido

CSC
CCL

Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa presenza (por exemplo,

CAA

nunha tenda, nun tren)

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / Momento
Vivencial Compartido

CSC
CCL

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / Momento

CAA

sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a

Vivencial Compartido

CSC

descrición dun obxecto ou un lugar.

CAA

Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

familiares ou do seu interese (por exemplo, música, deporte etc.), a condición de que conte con

Momento Colectivo/ Momento Vivencial Compartido

imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara.
CCL

Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de tema de programas de

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

televisión ou doutro material audiovisual e multimedia dentro da súa área de interese (p. e. nos

Momento Colectivo / Momento Vivencial Compartido

que se entrevista a mozos e mozas ou personaxes coñecidos ou coñecidas sobre temas cotiás
(por exemplo, o que lles gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se informa sobre
actividades de lecer (teatro, cinema, eventos deportivos etc.).
CCL

Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si

Momento Colectivo / Momento Vivencial Compartido

mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais
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actividades do seu día a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu
menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible
CCL

Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e carteis en rúas,

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

tendas, medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e lugares públicos.

Momento Colectivo / Momento Vivencial Compartido

CCL

Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo

PCE / Momento Colectivo / Momento Vivencial Compartido

CAA

sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos, anuncios, guías telefónicas,
publicidade, folletos turísticos, programas culturais ou de eventos etc.

CCL

Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e tarxetas) breve e sinxela

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

que trate sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo

Momento Colectivo / Momento Vivencial Compartido

libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc
CCL

Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e artigos de revistas para

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

mozas e mozos que traten temas que lle sexan familiares ou sexan do seu interese (deportes,

Momento Colectivo/ Momento Vivencial Compartido

grupos musicais, xogos de ordenador).
CCL

Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e as personaxes

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CAA

principais, a condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento (lecturas

Momento ColectivoMomento Vivencial Compartido

adaptadas, cómics etc.).
CCL

Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como
símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).

CCL

Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para

CD

rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de correo electrónico etc.).

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /
Momento Colectivo
Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /
Momento Colectivo

CAA
CCL

Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / PCE /

CD

SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si

Momento Colectivo / Momento Vivencial Compartido

CAA

mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás,

CSC

obxectos e lugares) e fai preguntas relativas a estes temas.
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CCL

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / Momento

CAA

sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a

Vivencial Compartido

CSC

descrición dun obxecto ou dun lugar

CCL

Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto e preguntar o prezo).

CAA

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / Momento
Vivencial Compartido

CSC
CCL

Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas que se

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / Momento

CD

establece contacto social (dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir

Vivencial Compartido

CSC

desculpas, presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), se intercambia
información persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén,
se pide prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega
a un sitio con axuda dun plano).

CCL

Participa nunha entrevista, p. e. médica nomeando partes do corpo para indicar o que lle doe

CSC

Recantos do Contexto de lingua estranxeira / Momento
Vivencial Compartido

CCL

Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa

Recantos do Contexto de lingua estranxeira/ PCE /

CAA

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou

Momento Colectivo/ Momento Vivencial Compartido

multimedia e de manifestacións artísticas.
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CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ORGANIZACIÓN ESPACIAL / TEMPORAL

Identifica e xulga situación nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz
Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de salvación na literatura
e música actuais.
Descobre e explica por que os enterramentos, pinturas, ritos e costumes son signos da relación
do home coa Divindade.
CCL
CSC

Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito relixioso foi o motor
de cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a paz.

CD
CMCT
CCEC
CAA
CSIEE

Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciales que enriquecen e melloran á
persoa.
Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de Israel emitindo un
xuízo persoal.
Propón, dialogando cos seuscompañeiros, situacións e comportamentos onde se expresa a
riqueza humana que aparece nos textos sapienciales.

Busca nos discursos do evanxeo de Xoán frases que expresan a relación de Xesús co Pai e
esfórzase por comprender o seu significado.
Identifica e sintetiza os trazos que Xesús desvela do Pai nos discursos do evanxeo de Xoán.
Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer ao Pai con situacións que
viven os seres humanos.
Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Xesús recollidas nos evanxeos
sinópticos.
Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e as da Igrexa.

Momento Vivencial Compartido

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

Coñece e explica con exemplos a razón pola que Confirmación, Orde e Matrimonio están ao
CCL

servizo da Igrexa.

CSC

Aprende e diferencia os signos e momentos celebrativos da Confirmación, a Orde e o

CD

Matrimonio.

CMCT

Sinala e explica os principais signos pascuais.

CCEC

Crea unha composición onde se exprese a alegría e a paz que experimentaron os discípulos

CAA
CSIEE

ao atoparse co Resucitado.
Selecciona testemuños de cristiáns e xustifica o cambio xerado polo encontró co Resucitado.

Momento Vivencial Compartido
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3.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
3.1.- CRITERIOS XERAIS PARA AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO
No colesio desenvolvemos a mestura de idades como un elemento
máis que amplía tanto o marco da diversidade como o da interación social.
Nos grupos de Primaria (1º con 2º, 3º con 4º e 5º con 6º) xúntase o
alumnado dos dous niveis diferentes dos xa desaparecidos ciclos. Deste xeito,
posibilitamos a interación e ofrecemos a posibilidade de desempeñar roles
diferentes.
Nos grupos de infantil o alumnado de 3, 4 e 5 anos está mesturado en
diferentes grupos nalgúns momentos. No momento de ABP todo o alumnado
traballa conxuntamente.

Para configurar os grupos seguimos uns criterios que se afastan de
calqueira tipo de subxectividade humana. Son os que seguen a continuación:
1. A metade do alumnado de cada nivel irá para un subgrupo.
2. Separar irmáns.
3. Paridade.
4. En un subgrupo estará o alumnado de valores.
5. Orden alfabético

Deste xeito garantimos a igualdade en cada grupo. En ningún momento
valoramos a posibilidade de incluir criterios subxectivos co fin de non
seleccionar ao alumnado en función dunha ou outra característica.

3.2.-

CRITERIOS

XERAIS

PARA

ESTABLECER

OS

REFORZOS

EDUCATIVOS
O reforzo educativo está contemplado dentro das medidas ordinarias e é
levado a cabo polo mestre que leva a cabo a actividade docente.
Segundo o Decreto 229/2011 as medidas ordinarias que poden
executarse son as que seguen:
-

Adecuación

da

estructura

organizativa

do

centro

(horarios,

agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás
características do alumnado.
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-

Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.

-

Metodoloxías

baseadas

no

traballo

colaborativo

en

grupos

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras
que promovan a inclusión.
-

Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.

-

Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións
destinadas á mellora da convivencia.

-

Desdobramentos de grupos.

-

Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.

-

Programas de enriquecimiento curricular.

-

Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.

-

Programas de recuperación.

-

Programas específicos personalizados.

-

Programas de habilidades sociais

Os criterios establecidos no Departamento de Orientación ao respecto seguen
a seguinte orde de prioridade:

1. Alumnado con diagnóstico clínico.
2. Alumnado con materias suspensas.
3. Alumnado repetidor.
4. Alumnado con problemas no ritmo de aprendizaxe.
5. Alumnado con desfase respecto ao grupo nas técnicas instrumentais de
forma temporal.
6. Alumnado con Adaptación Curricular Significativa (xa se entende que ten
una atención individualizada ao contar cunha proposta curricular
atendendo as súas individualidades)
7. Ser alumnado con dificultades de aprendizaxe cuxas familias non poden
prestarlle apoio na actividade escolar.
8. Alumnos que presentan desmotivación e ausencia de estratexias de
aprendizaxe adecuadas.
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9. Ser alumno inmigrante, pertencente a etnias ou en situación de
desventaxa

social

que

presentan

as

dificultades

anteriormente

indicadas.

3.3.- CRITERIOS XERAIS PARA ESTABLECER AS INTERVENCIÓNS DO PT
E DO AL E MODO DE PROCEDER.
Tendo sempre como referentes os principios de integración e normalización, a
orientadora elevará a proposta de organización da docencia para o alumnado
con necesidade específica de apoio educativo. Para o deseño desta atención
teranse en conta os seguintes criterios prioritarios:
1. Atenderase a aquel alumnado que así o aconselle a correspondente
avaliación psicopedagóxica.
2. Atenderase ó alumnado obxecto dunha ACS.
3. Buscarase un apoio de calidade fronte a un de cantidade.
4. Evitarase o exceso de horas de permanencia do alumno fóra do grupo
ordinario.
5. Evitarase a ausencia nas materias non instrumentais que favorecen a
integración.
6. A atención diferenciada aos alumnos con NEAE fóra da aula será
temporalizada compatibilizándoa nas materias obxecto de apoio coa
atención docente directa dentro da aula por parte dos profesores do grupo
ordinario..

O procedemento de detección e actuación seguirá os seguintes pasos:
O titor/a e/ou profesor/a de área, no desenvolvemento das diversas accións
que implica a avaliación continua, detecta necesidades educativas (retraso,
alteracións, dificultades, problemas...) nalgún ámbito de desenvolvemento nun
alumno ou alumna.
Recolle información: avaliación inicial, observación de informes, traballos...
Intercambia información coa familia.
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Tenta dar resposta ás necesidades plantexadas con medidas ordinarias de
forma normalizada.
Se o logra, pecha o ciclo de detección
Se non o logra, demanda colaboración ao departamento de orientación para
que o orientador valore o caso e determine as medidas educativas a adoptar
en función da necesidade que presente.
O titor/a informará a familia das medidas dispostas.

O apoio de PT establécese coa seguinte orde de prioridades:
-

Alumnado con diagnóstico clínico

-

Alumnado con adaptación curricular

-

Alumnado con materias pendentes

-

Alumnado repetidor

O apoio de AL establécese coa seguinte orde de prioridades:
-

Alumnado con necesidades Educativas Especiais relacionadas coa
comunicación, liguaxe e/ou fala.

-

Alumnado de 6º de Educación Infantil (excepto rotacismo que se deixará
para 1º de Educación Primaria, xa que o fonema /r/ non se considera ata
os 6 anos)

A

-

Alumnado de 1º de Educación Primaria

-

Alumnado de 5º de Educación Infantil

-

Alumnado de 2º de Educación Primaria

-

Alumnado de 3º de Educación Primaria

continuación

establécense

os

seguintes

criterios

para

a

mellor

organización do persoal docente de apoio ao alumnado con neae.


Apoio na aula ordinaria sempre que sexa posible, tratando de que o
mestre de PT ou AL poida atender inidividual e colectivamente ao alumno
con neae.
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Apoio fóra da aula ordinaria (aula de PT/AL) nos seguintes casos:
-

Alumnado que precisan atención logopédica: atención específica
na Aula de Audición e Linguaxe, procurando que as sesións
sexan curtas (20-30 minutos) salvo casos de NEE permanentes.

-

Alumnado que conta con ACS ou aos que previamente se lle
teñen aplicado medidas de atención ordinaria e que o seu retraso
escolar lle impida o seguimento adaptado da clase.

-

Alumnado, que despois da correspondente avaliación inicial se
detectan problemas de aprendizaxe que precisan un apoio
específico de xeito individualizado.
As intervencións específicas serán realizadas prioritariamente
polo profesorado de apoio (especialistas en PT e AL) e polo resto
de profesorado con dispoñibilidade horaria, tratando de que
incidan o maior número posible de profesores no grupo clase co
fin de garantir unha mellor anteción educativa a todo o alumnado.

4.- RECURSOS E MATERIAIS

Non traballamos con libros de texto polos seguintes motivos:
-

Presentan os coñecementos de forma dogmática.

-

Impoñen os saberes, non incitan nin axudan a construílos.

-

Máis que divulgar os coñecementos, os vulgarizan e trivializan.

-

Substitúen calquera outra fonte de información.

-

Presentan unha estrutura ríxida, que non facilita a adaptación das
situacións de aprendizaxe ao contexto.

-

Non fomentan a iniciativa do profesorado.

-

Non se contextualizan na realidade máis próxima do alumnado.

-

Automatiza ao alumnado impedíndolles traballar con orixinalidade ou
imaxinando situacións diferentes ás que nel se plantexan.

-

Adquiren un valor prescriptivo: marcan a programación e o seu
seguimento.

-

Elabóranse e distribúen con criterios de mercado, non pedagóxicos nin
sociais.
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Sobreviven a calquera cambio curricular: a súa capacidade camaleónica
de adaptación desvirtúa toda innovación que se tente por vía do
currículo.

Todo docente á hora de enfrontarse á impartición dunha clase debe seleccionar
os recursos e materiais didácticos que ten pensado utilizar. É fundamental elixir
adecuadamente os recursos e materiais didácticos porque constitúen
ferramentas fundamentais para o desenvolvemento e enriquecemento do
proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos.
No noso centro a elección do material didáctico correspóndelle ao profesorado
responsable de cada titoría, especialidade ou contexto de aprendizaxe. A
dirección do centro garantirá que o alumnado poida dispoñer do mellor material
didáctico para traballar nas aulas.
En referencia ao material funxible, son moitas as posibilidades de organización:
-

Xestionados totalmente polo centro con aportacións económicas das
familias.

-

Solicitados polos titores e mercados polas familias.

-

Solicitados polo profesorado e mercados a través dunha cooperativa
coas familias coa dotación económica que as familias aportarán a esa
cooperativa.

-

Facilitados polo centro para o traballo diario nas aulas.

EDUCACIÓN INFANTIL
Para o desenvolvemento PCC é necesario contar cunha serie de recursos,
tanto materiais como humanos que servirán de apoio ao proceso de
enseñanza -aprendizaxe.
RECURSOS MATERIAIS
Favorecerán os aspectos afectivos e relacionais, espertarán a
curiosidade, o desexo de manipulalos, a iniciativa pola exploración e busca de
respostas sobre o seu funcionamento, distribuído de maneira que todo o
alumnado teña acceso ao mesmo, para propiciar a súa autonomía, orde e
coidado e aprendendo a compartilos.
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Falar de materiais implica diferenciar entre: Equipamento, materiais
didácticos, materiais curriculares.
- Equipamentos estructurais: a propia aula(*), música, ximnasio , aseo,
patio(**)...
- Didácticos: lóxico-matemáticos, educación artística, musical......
- Curriculares: editados que se empregan na aula.
(*) Contamos cunha macroaula de Infantil que se pode dividir con portas
corredeiras cando se considera necesario, como pode ser no momento de
especialidades. Esta aula está organizada en diferentes espazos ou
recantosque contan cos seguintes materiais:
- Recanto do sabio: regretas, xogos de mesa sinxelos (parchís, oca, cartas,
tres en raia, bingo, dominós), tangram, xogos de psicomotricidade fina
(pinchos, colares, xogos de coser), bloques lóxicos, ábacos, pesas, formas
xeométricas, xogos de pesos e medidas.
- Recanto dos puzzles: diferentes puzzles de madeira con diferentes niveis de
dificultade e temáticas variadas.
- Recanto do xogo simbólico: cociña, supermercado con alimentos, caixa
rexistradora, maletíns de médico e perruquería, mesas de comedor e tallos,
bonecos, armario con roupas, trona e tocador.
- Recanto de plástica: rotuladores, ceras, lápices de cores, papeis diversos,
plastilina, témperas, pinceis, pegamentos, tesoiras, alfombriñas, punzóns e
materiais que se van necesitando para os diferentes traballos.
- Recanto das construccións: mesa de bricolaxe, pezas de construcción,
animais diversos, pistas de construcción, diferentes medios de transporte e
sinais de circulación.
- Recanto das letras: pizarras, letras magnéticas, letras móbiles, xogos de
palabras.
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- Recanto das TIC´s: contamos con 2 ordenadores portátiles, 2 de
sobremensa, 4 tabletas, 2 proxectores e unha impresora multifunción.
Ademais hai una aula de 3 anos que se habilita con diferentes
talleres/obradoiros (de arte, de Entroido, de teatro, de cociña,...) en función do
proxecto que se estea a traballar.
(**) Patio: no patio de Infantil contamos con xogos de area (cubos, palas,
rastrillos, moldes e carretas), dous camións e un triciclo.
 RECURSOS HUMANOS
O profesorado de Educación Infantil está composto por 3 titoras, unha
para cada grupo establecido de Educación Infantil, ademais dos especialistas
de música, inglés, A.L., educación física, a mestra de relixión e mestres de
apoio segundo a súa dispoñibilidade horaria. Dependendo da matrícula
poderemos contar cunha nova mestra de apoio á etapa.
Unha vez por semana os alumnos/as asisten a aula de música, á
biblioteca, reciben unha sesión semanal coa especialista de A.L. para levar a
cabo o P.E.L.O. e todos os días no ximnasio, coas respectivas titoras, reciben
unha sesión de psicomotricidade en colaboración coas especialista de
Educación Física e Música para levar a cabo o PET.
1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

No que respecta aos medios, materiais e recursos, utilizados este curso
no primeiro ciclo de primaria dividirémolos en catro apartados (humanos,
materiais tecnolóxicos e naturais) e repartirémolos polos recantos cos que se
traballou.
Así no recanto das artes son necesarios recursos humanos (profesores
dos cursos e persoal de apoio) así como recursos materiais (cartolinas,
plastilina, diversos tipos de pinturas, barro, materiais funxibles diversos,
materiais de reciclaxe). Como recursos tecnolóxicos se usa Internet, as tablets
e diversos programas e apps, como por exemplo para facer un cómic. Como
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recursos naturais destacar o entorno mais próximo, pois se fixeron varias
saídas a praia para facer maquetas da paisaxe.
No recanto das palabras é mprescindible o uso de papel, lapis, goma,
rotuladores, fotocopias, e dicir, material funxible sobre todo pero tamén é
importante a axuda dos profesores de apoio, das saídas (ver en situ
vocabulario que logo tiveron que utilizar nos traballos), utilización das
tecnoloxías

(vídeos sobre temas que tratamos, procura de información e

outras tarefas que necesitaron dos medios tecnolóxicos dispoñibles).
No recanto das tecnoloxías utilizanse os ordenadores e as tablets coas
diferentes aplicacións que son necesarias segundo os traballos que se van
realizando así como a produción de vídeos moitos dos cales se suben despois
a Internet. Este traballo non seria posible sen a axuda do profesorado, tanto
titores como persoal de apoio, que asesora aos nenos/as nestas tarefas. Incluír
tamén os recursos naturais que son empregados sobre todo na elaboración
dos vídeos.
No recanto dos números utilízanse sobre todo fotocopias, material
funxible (lapis, goma, cores…) así como materiais de medidas (metros, pesas,
diferentes medidas de capacidade como botellas, medidores de cociña e
diferentes envases. Do mesmo xeito que nos outros recantos a labor de
asesoría dos profesores (titores, apoio) é moi importante, tamén o é a contorna
mais inmediata como no caso de explicar as medidas.
No recanto dos pasatempos e xogo utilizaremos todo aquel material
que permita acceder aos contidos de aprendizaxe dende unha vertente máis
lúdica: pasatempos, xogos de mesa, xoguetes didácticos e populares...
CONTEXTO HUMANÍSTICO:
O contexto humanístico estruturase en diferentes recantos nos que se
empregan os seguintes recursos e materiais:
o RECANTO DOCUMENTAL: libros de consulta de diferente tipoloxía,
fichas para completar información, infografías, murais, presentacións …
o RECANTO XEOGRÁFICO: diferentes tipos de mapas, planos, atlas,
globo terráqueo, sistemas de xeolocalización…
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o RECANTO AUDIOVISUAL: dispositivos móbiles, proxector, ordenador,
aplicacións dixitais, cámara dixital, recursos interactivos…
o RECANTO ARTÍSTICO/EXPERIMENTAL: cartolinas, diferentes tipos de
papeis, lapis de cores, témperas, rotuladores, materiais reutilizados…
Ademais, para tratar temas máis específicos úsanse outros recursos como:
táboas de observación, termómetro ambiental, liñas do tempo, planetario,
colección de rochas e minerais…

CONTEXTO CIENTÍFICO
No momento da programación das actividades debemos facer constar que
material precisamos. Neste sentido unha posible clasificación sería:
 Material para tratar diversos tipos de contidos: mapas, atlas, dicionarios,
fichas, murais, maquetas, material de laboratorio, bloques lóxicos,...
 Material de ampliación e investigación: bibliotecas temáticas, acuarios,
terrarios, fichas auto correctivas, material de laboratorio, de impresión,..
 Material lúdico: xogos didácticos, aros, xogos de estratexia e
simulación,...
 Material audiovisual e informático: tablets, vídeo, computador, CDs,...
 Materiais ou recursos que ofrece o medio escolar e o contorna socio
natural no que vive o neno: persoas, institucións, monumentos, xardíns,
paraxes naturais,...
Hai que ter en conta unha serie de condicións que debe cumprir todo material
didáctico; estas son, entre outras: ser seguro, é dicir, non presentar ningún tipo
de perigo, como toxicidade ou arestas cortantes, ser resistente e duradeiro, ser
de fácil manexo, poder utilizarse con finalidade pedagóxica, ser atractivo, ser
polivalente, non ser moi estruturado, isto é, que permita actuar ao neno.
Ademais haberá suficiente cantidade de material como para satisfacer as
necesidades de todos os nenos e nenas. Estará situado sempre ao alcance
destes, para que poidan dispoñer del. Aparecerá agrupado segundo as
actividades que permita realizar.

Tan importante como a selección de material é a súa localización na aula que
para o caso da aula de 6º de EP onde se desenvolve o “Contexto Científico”
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está estructurada en catro recantos:

RECANTO Tics: computadores con conexión a Internet dotados do software,
pizarra dixital, tablets, impresora, cámara dixital, reprodutor de DVD, CDs...
Todos estes recursos servennos para crear e desenvolver no noso alumnado a
imaxinación e a creatividade como medios de apoio e ampliación aos contidos
traballados.
RECANTO MUSEO: cola, celo, papeis variados, cartolinas, ceras e lapis de
cores, témperas, rotuladores, regras, compases, plastilina, gomas, lapis,
chinchetas, cartóns, pistola de silicona, las e fíos. Con todos estes materiais os
nenos poden recrear maquetas, construír murais e preparar materias didácticos
diversos cos que poden decorar a aula e afianzar os seus coñecementos.

RECANTO BIBLIOTECA: libros de diferente tipoloxía, enciclopedias, guias
didácticas,

xogos

didácticos

e

manipulativos

de

temáticas

diversas

(alimentación, animais, reciclaxe), material impreso (fichas de reforzo e
ampliación,…).

RECANTO LABORATORIO: este recanto achega gran valor ao contexto
científico porque permite ao alumnado traballar de xeito manipulativo os
contidos conceptuais e polo tanto realizar unha aprendizaxe máis motivadora e
significativa. O neno aprende a través da actividade-interactividade, neste
recanto inclúense: balanzas, pesas, termómetros, metros, cintas de medir e
regras, pilas, cables, envases calibrados ( pipeta, bureta, probeta, vasos de
precipitados, embudes de decantación, erlenmeyer,...), lupas, lámpadas,
reactivos non tóxicos, lentes, luvas, batas, microscopios, globos, produtos
orgánicos, alimentos, plantas, etc.

CONTEXTO LINGÜÍSTICO-LITERARIO:
No contexto lingüístico e literario desenvólvense proxectos relacionados coa
utilidade da lingua, tanto na súa oralidade como na vertente escrita.
Para o desenvolvemento destes proxectos estableceuse unha estruturación
espacial no interior da aula en catro recantos que definen os materiais
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didácticos a utilizar:
-

Literatura Creativa: Nel botarase man de materias como: tablet,
ordenador portátila, aplicacións de creación de diferentes tipos de textos
e traballos lingüísticos: pixton, procesadores de textos, software para a
elaboración de presentacións... así como outro tipo de material máis
tradiconal coma o lápiz e o papel.
Neste recanto tamén son de uso masivo diferentes tipos de recursos
bibliográficos nos seus formatos: novela, relato, conto, poemas, teatro...

-

Procesando Textos: Ademáis dos utilizados anteriormente, tamén se
utilizarán monicreques, teatrillos para a elaboración de obras teatrais,
Imaxes, videos, mapas mentais..etc.

-

Pasatempos: Neste recanto utilizamos diferentes pasatempos en
formato revista ou fotocopiado así como todos os materiais anteriores
para a elaboración de pasatempos polo propio alumnado. Tamén
utilizamos nel as redes sociais, materias para a ilustración de
relatos...etc.

-

Conferencias: É este un espazo pensado para o traballo da oralidade.
Son fundamentais todos os materias que configuran a nosa radio escolar
(microfonos, auriculares, pc, mesa de mezclas...). Tamén ten un
importante uso a gravadora de voz para a creación de diferentes
traballos relacionados coa lectura.

A maiores de todo este material que se usa no contexto lingüístico literario
tamén hai que constar todo aquel material que se integra no INFORMADEIRO
como o lugar onde se ubican os medios de comunicación escolares que
utilizaremos para darlle saída aos traballos do alumando.

CONTEXTO MATEMÁTICO
No momento de programar os diferentes plans de traballo temos en conta o
material que dispoñemos no centro para garantir un desenvolvemento correcto
dos diferentes plans, outro material tivo que ser comprado pola ausencia do
mesmo.

255

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

Neste sentido unha posible clasificación sería:
-

Material

de

debuxo:

regras,

escuadras,

cartabóns,

compases,

tansportadores, escalímetros,...
-

Material manipulable: pesas, metros, figuras xeométricas, corpos
xeométricos, fraccións, reloxos, termómetros, calculadoras, reloxo,
diñeiro, regretas, material de base 10, probetas,...

-

Material de creación: cartolinas, xeoplanos, bloques lóxicos, policubos,
bloques xeométricos, robot,...

-

Material informático: O uso da tecnoloxía estivo presente en todos os
proxectos desenvolvidos. Ferramentas tecnolóxicas como: tabletas,
ordenadores, portátiles, variadas apps e software informáticos para a
edición de textos, audios, imaxes e vídeos, cámaras de fotos e vídeo, a
radio escolar...

-

Materiais ou recursos que ofrece o medio escolar e a contorna socionatural na que vive o alumnado.

Este material axudou a desenvolver os diferentes recantos do contexto
matemático:
-

Recanto Xeometría

No recanto de xeometría queremos que o alumnado se achegue a
determinados contidos matemático que fan referencia a figuras e corpos
xeométricas, planos, perpendicularidade, circunferencia,.... para iso precisamos
regras, escuadras, cartabóns, transportadores, escalímetros...
-

Recanto Vida Cotiá

No recanto da Vida Cotiá pretendemos “tocar” as matemáticas, medindo,
pesando, tocando,... para poder levar a cabo isto precisamos pesas, metros,
figuras xeométricas, corpos xeométricos, reloxos, termómetros, fraccións,
regretas,...
-

Recanto Tratamento da Información

256

CONCRECIÓN CURRICULAR CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CURSO 2016 -2017

As facturas, recibos, tíckets,... serven para achegarse o alumnado a unha
interpretación da realidade presente nas súas vidas. Poder interpretar esta
información

axudará

a

entender

conceptos

presentes

nos

contidos

matemáticos coma as táboas, porcentaxe, tanto por cento, fracción,... así coma
moitos outros. Axudámonos neste recanto das tabletas e ordenadores.
-

Recanto do Supermercado

O supermercado que temos na aula permítenos unha diversidade de
actividades, dende prezos, capacidade, volume, peso,... polo que o alumnado
utilizou este recanto para a adquisición de diferentes contidos presentes no
currículo. Os envases tamén nos serviron para traballar os corpos xeométricos
e debuxalos.
-

Recanto Creación

A posibilidade que ten o alumnado de crear a súa propia aprendizaxe estivo
presente neste recanto que creamos no último trimestre coa presencia do
Robobo. O robobo e a linguaxe de programación permitiunos traballar
distancias, velocidades, ángulos, figuras xeométricas,... Ademais contamos con
xeoplanos, policubos, bloques xeométricos,... que nos axudaron á aprendizaxe
de diferentes contidos.
5. TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS CONCRETADOS
SEGUNDO A MESTURA DE IDADES QUE DESENVOLVEMOS NO CENTRO
TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN ED. INFANTIL
Aínda que non se fai referencia explicitamente no currículo de Infantil,
temos en conta os elementos transversais para levar a cabo a nosa práctica
educativa: organización da aula, agrupamentos, seleccionar lecturas, materiais
curriculares, para levar a cabo proxectos,...
Para favorever o seu desenvolvemento facemos asambleas, diálogos,
xogos de rol, entrenamento en habilidades sociais, dinámicas de grupo, análise
de situacións con valores en conflito, participación en actividades solidarias,
participación en actividades organizadas por distintas entidades (ONG´s, DGT,
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...)
Ademais, a mediados do segundo trimestre do presente curso escolar se
incorpora na aula unha sesión específica en todo o centro para traballar
valores, habilidades sociais e resolución de conflitos. Esta sesión se
desenvolve mediante a lectura de contos, charlas grupais, xogos de
habilidades sociais,...
OS ELEMENTOS TRANSVERSAIS PARA O ALUMANDO DE 1º E 2º DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
Segundo o artigo 10 do Decreto 126/2014, hai unha serie de elementos
transversais que se deben traballar en todas as materias.
Así pois, a continuación especifícanse ditos elementos transversais e cómo
se van a traballar.
ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Comprensión lectora



Expresión oral e escrita





Comunicación audiovisual





Tecnoloxías da Información e a
Comunicación





Espírito emprendedor



COMO SE TRABALLAN
Lectura compresiva de distintos
tipos de textos adaptados a súa
idade.
Produción de textos de diversa
tipoloxía (descritivos, informativos,
literarios …) para comunicar
coñecementos, experiencias e
necesidades.
Elaboración e produción de textos
orais sinxelos (explicacións,
exposicións, narracións …).
Utilización dos medios audiovisuais
para obter información e como
instrumento de aprendizaxe.
Creación de vídeos explicativos e
didácticos por parte do alumnado.
Utilización da imaxe como recurso
didáctico.
A publicidade.
Emprego de dispositivos móbiles e
informáticos para obter
información.
Utilización de aplicacións, recursos
e programas dixitais como
instrumentos de aprendizaxe.
Fomento da creatividade,
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Educación cívica e constitucional





Educación para a saúde e actividade
física

Educación para a igualdade sen
discriminación






Educación Vial
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autonomía, o traballo en equipo, a
confianza nun mesmo e o sentido
crítico.
Fomento do traballo cooperativo,
responsable e solidario, valorando
as achegas dos demais.
Recoñecemento, aceptación e
respecto polas normas básicas de
convivencia.
Resolución pacífica dos conflitos.
Fomento de hábitos de hixiene,
alimentación saudable e práctica
de exercicio físico.
Corrección postural.
Emprego dunha linguaxe
coeducativa.
Presentación da muller en
situacións iguais ás dos homes,
tanto no ámbito da escola, como do
traballo e en outras situacións
cotiás.
Normas e sinais de tráfico.
Prevención de accidentes de
tráfico.
Fomento de valores como a
prudencia, o autocontrol, diálogo e
empatía.

Os ELEMENTOS TRANSVERSAIS NOS CONTEXTOS DE APRENDIZAXE E
NAS AULAS DE 3º, 4º, 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A etapa de educación primaria ten como finalidade desenvolver nos alumnos
aquelas capacidades que se consideran necesarias para realizarse como
cidadáns con plenos dereitos e deberes na sociedade na que viven. Isto
conséguese atendendo ás capacidades afectivas, motrices e sociais. A
inclusión dos temas transversais na programación persegue este obxectivo, a
formación integral do alumno.

Pódense definir como o conxunto de aspectos que alcanzaron unha gran
relevancia no desenvolvemento social durante os últimos anos, en relación cos
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valores morais, a paz, a igualdade de oportunidades entre persoas de ambos
os sexos, a saúde, o medio ambiente, o consumo, a seguridade viaria, o
exercicio físico, as tecnoloxías da comunicación e o emprendemento.
Son transversais sempre que non poden exporse como programas paralelos ao
resto do desenvolvemento do currículo, e iso require que sexan asumidas polo
conxunto dos ensinantes e que estean presentes nunha grande parte dos
contidos educativos.
Ademais, son transversais porque transcenden o estrito marco curricular e
deben impregnar a totalidade das actividades da aula. Por iso están presentes
no conxunto do proceso educativo
No artigo 11 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro establécense os
elementos transversais a ter en conta:

-

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos
transversais, tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a
comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional
traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o
proceso de ensino- aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo
posible.

-

Fomento

da

equidade

e

inclusión

educativa

das

persoas

con

discapacidade.
-

Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres.
Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que
supoñan discriminación.

-

Coñecemento e condena dos riscos de explotación e abuso sexual
Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos. Prevención
da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia.

-

Identificación e prevención das situacións de riscos derivada da utilización
das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

-

Fomento da aprendizaxe e desenvolvemento de prácticas que favorezan
o desenvolvemento sustentable e conservación do medio ambiente.
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Identificación e aprendizaxe de medidas básicas para a protección ante
emerxencias e catástrofes.

-

Incorporarán elementos curriculares orientados ao desenvolvemento e
afianzamento do espírito emprendedor

-

No ámbito da educación e a seguridade viaria, as Administracións
educativas incorporarán elementos curriculares e promoverán accións
para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico,
coa fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como
usuario.

A formulación de cada un destes elementos detállase a continuación:
 A comprensión lectora
Saber comprender é un dos grandes obxectivos que orientan o traballo da aula.
Por tanto, se identificamos as dificultades lectoras dos nosos alumnos e
programamos actividades para superalas, estaremos a incidir directamente nos
seus resultados escolares.
Neste sentido adicamos un tempo semanal á lectura nas aulas onde, partindo
dos intereses do alumnado, ademais de traballar a comprensión lectora
preténdese conseguir que os alumnos se convertan en lectores autónomos,
capaces de extraer información dos textos, valorar dita información e integrala
no seu esquema de coñecemento.
Partimos de textos de diferentes tipoloxías, entendendo por texto calquera
unidade comunicativa textual ou gráfica que conteña información que deba ser
descodificada e interpretada. É, por tanto, imprescindible amosar aos alumnos
estratexias diferentes que axuden a comprender os distintos tipos de texto e a
someter a información a un proceso de transformación para expresala en
linguaxes e soportes diferentes.
As destrezas de comprensión lectora que se pretende que adquiran os
alumnos son:

-

Recoñecemento do tempo e do lugar.

-

Identificación e análise das personaxes.
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-

Ordenación da secuencia temporal.

-

Recoñecemento e análise da acción.

-

Expresión de opinións persoais.

-

Identificación do tema e da idea principal.

-

Análise da estrutura do texto.

-

Interpretación da información visual.

-

Organización da Información achegada.

-

Identificación de detalles do texto.
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 A expresión oral e escrita.
O desenvolvemento da competencia comunicativa é un aspecto clave, aínda
que a área de Lingua é o medio natural para profundar nestas destrezas, a súa
aprendizaxe e a súa posta en práctica débense abordar dunha maneira global,
a través de propostas en todas as áreas.
Neste sentido prográmanse a diario un gran número de tarefas de carácter
competencial que requiren, xeralmente, a posta en práctica de habilidades
orais e escritas.
Entre as actividades orais que realizan os nenos están incluídas todas
aquelas que realizan no Contexo Lingüístico utilizando as TIC para explicar os
contidos que se abordan en cada proxecto (titoriais, programas de radio, de
televisión,…). Algúns exemplos son: explicación de coñecementos, definición
de conceptos, expresión de opinións, exposición dun tema, exposición de
coñecementos, etc.
Doutra banda as actividades de expresión escrita que levan a cabo teñen
que ver coa escritura en xeral ou co tipo de texto que se pide aos alumnos no
que deben:
- Coidar a presentación do escrito.
- Ordenar a información en parágrafos.
- Se é un texto de clasificación: presentar primeiro a clasificación e escribir
en orde algo sobre cada unha das categorías.
- Se é unha descrición: utilizar adxectivos para reforzar a descrición e
seguir unha orde ao describir (por exemplo, ve do xeral ao particular).
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- Se é un texto de instrucións: anunciar cantos pasos hai que seguir e
utilizar palabras que sirvan para marcar a orde: primeiro, logo...
- Se é un texto de opinión: utilizar palabras e expresións adecuadas,
como: na miña opinión, eu creo que...
- Se é un suceso ou unha experiencia persoal, facelo ordenando no tempo
os feitos,…
 A comunicación audiovisual
Xoga un papel moi importante ao longo de todo ou curso. A inclusión dun gran
número de soportes e recursos audiovisuais nas actividades que se concretan
na Programación Didáctica de Aula permite un tratamento amplo e continuo da
comunicación audiovisual.
A partir dos diversos soportes audiovisuais dos que dispoñemos no centro, os
alumnos levan a cabo actividades para coñecer mellor as posibilidades
comunicativas que ofrecen e para utilizar os devanditos soportes de forma cada
vez máis autónoma cos seguintes obxectivos:
- Comprender e recoller información que se proporciona nun soporte
audiovisual.
- Analizar dita información e os elementos de contido que a articulan.
- Elaborar a información en soportes audiovisuais.

Os obxectivos que se perseguen mediante o uso das tecnoloxías da
información e da comunicación son que o alumno poida:
-

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar e analizar a
información dixital, avaliando a súa finalidade e relevancia.

-

Comunicar contidos en contornas dixitais, compartir recursos a través de
ferramentas en liña, conectar e colaborar con outros a través de
ferramentas dixitais, interactuar e participar en comunidades e redes;
conciencia intercultural.

-

Crear e editar contidos novos (textos, imaxes, vídeos...), integrar e
reelaborar coñecementos e contidos previos, realizar producións
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artísticas e contidos multimedia, saber aplicar os dereitos de propiedade
intelectual e as licenzas de uso.
-

Identificar necesidades e recursos dixitais, tomar decisións á hora de
elixir a ferramenta dixital apropiada, acorde á finalidade ou necesidade,
resolver problemas conceptuais a través de medios dixitais.

 Equidade, inclusión educativa das persoas con discapacidade.
igualdade

efectiva

entre

homes

e

mulleres.

Evitaranse

os

comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan
discriminación. Prevención e resolución pacífica de conflitos.
Prevención da violencia de xénero.
De maneira xeral trátanse todos estes elementos transversais no traballo diario
de aula a través das competencias sociais e cívicas. Procúrase ademais
empregar unha metodología baseada en grupos heteroxéneos.
E de maneira máis específica semanalmente adicamos unha sesión a traballar
a convivencia na aula mediante actividades diversas (xogos, lecturas,
fragmentos de vídeos, etc).
 Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor.
Á hora de planificar as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento da
competencia emprendedora nos alumnos, temos en conta unha serie de
aspectos relevantes:
COÑECEMENTO
-

Recoñecemento das oportunidades existentes para as actividades
persoais, profesionais e comerciais.

-

Comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento da aula, as
sociedades e as organizacións.

-

Planificación de deseños para a implementación de plans de diverso
tipo.

-

Coñecemento e reflexión sobre a postura ética das organizacións.

DESTREZAS OU HABILIDADES
-

Capacidade de análise.

-

Capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións.
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-

Resolución de problemas.

-

Comunicación, presentación, representación e negociación efectivas.

-

Habilidade para traballar, tanto individualmente como en equipo.

ACTITUDES E VALORES
-

Predisposición

a

actuar

dunha

forma

creadora

e

imaxinativa.

Autoconocimiento e autoestima.
-

Autonomía ou independencia.

-

Interese, esforzo e espírito emprendedor, que se caracterizan pola
iniciativa, a prol actividade e a innovación en todos os ámbitos da vida.

-

Motivación e determinación á hora de cumprir os obxectivos que se fixou

Así pois, as actividades vinculados ao emprendemento van encamiñadas a
desenvolver as seguintes capacidades nos nosos alumnos:
 A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación;
autoconocimiento e autoestima; autonomía e independencia; interese e
esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación.
 A capacidade prol activa para xestionar proxectos: capacidade de
análise; planificación, organización, xestión e toma de decisións;
resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente
como de maneira colaborativa dentro dun equipo; sentido da
responsabilidade; avaliación e auto avaliación.
 A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza:
comprensión e asunción de riscos; capacidade para xestionar o risco e
manexar a incerteza.
 As calidades de liderado e traballo individual e en equipo: capacidade de
liderado e delegación; capacidade para traballar individualmente e en
equipo; capacidade de representación e negociación.
 O sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico;
sentido da responsabilidade.

 A educación e seguridade viaria
A educación cívica e constitucional é un elemento transversal do currículo que
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se pon en práctica a diario ao traballar as competencias sociais e cívicas. De
maneira máis específica abórdase a través das áreas de Valores Sociais e
Cívicos ou Relixión.
A seguridade viaria trabállese a partir de actividades relacionadas coa contorna
dos nenos (aprendizaxe significativa) en colaboración co Concello.
Exemplos:
-

Participar nun circuito viario.

-

Realizar debuxos sobre seguridade vial para a Policía Local.

6.- PROXECTOS E PROGRAMAS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO

6.1.- INNOVACIÓN E CALIDADE EDUCATIVA
Contrato-Programa: modalidade Reforzo, Orientación e Apoio e Mellora
das Competencias Clave (a través do proxecto de Contextos de
Aprendizaxe que se desenvolve no centro diariamente co alumnado de 3º,
4º, 5º e 6º).
PLAMBE. Un novo proxecto que se presentou e se conseguíu a aprobación
este ano e que configurou unha das realidades a partir da cal desenvolver
novas formas de organización espacial no noso centro que permitirán
traballos de diversa índole: os medios de comunicación, actividades
artísticas, capacitación informacional, formación de usuarios, espazos para
a lectura, procesos de traballo en equipos…
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdevinhagrande/?q=taxonomy/term/15
Participación no proxecto de innovación en dinamización lingüística
"Informa.Gal". Resultamos gañadores.
https://oinformadeiro.wordpress.com/
Partiicpación

do

IV

Concurso

Proyecta

Innovación

co

proxecto

CRE.AP.CIÓN 4.O.
http://www.plataformaproyecta.org/es/concurso/iv-concurso-proyectainnovacion
Participación en proxectos que buscan o obxectivo de conformar a
identidade ecolóxica e deportiva do noso centro e terán continuidade
sistemática en vindeiros cursos: Xogade, Voz Natura e Recíclate con
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Sogama. Neste último ademáis resultamos gañadores cun proxecto
denominado “PLANETA DEIRO”.
http://vinhagrandes.wixsite.com/voznatura
Proxecto de uso e fomento do galego. Inda que este proxecto se ven
presentado dende fai xa moitos anos, consideramos de gran importancia a
continuidade deste tipo de proxectos que favorecen o dinamismo do noso
centro.
Samsung Smart School. Proxecto destinado a valorar como a incorporación
dos dispositivos móbiles na aula pode mellorar, cunha determinada
metodoloxía, a aprendizaxe do alumnado. Este ano consistíu na
elaboración, a través a plataforma Etwinning,
interactiva

cun

centro

da

dunha revista dixital

CCAA

de

Murcia.

https://esparradeiro.atavist.com/revista-esparradeiro
Proxecto Deportivo de Centro na modalidade Xogade e Centross activos e
saudables – dentro do Plan Proxecta -.

6.2.- IDIOMAS
Participación en Seccións Bilingües nos niveis de 3º, 4º, 5º e 6º nos que se
imparte a Expresión Plástica en Inglés.

7.- MATERAIS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Nestes momentos e dende o curso pasado se decidiu en claustro que,
coa organización espacio temporal que a nosa metodoloxía de traballo esixe,
fixemos como materia de libre configuración o REFORZO EN LINGUA
GALEGA xa que segundo o estudo sociolingüístico do centro é unha lingua que
corre o risco de ser residual entre o alumando do noso centro.

8.- CRITERIOS PARA DESEÑAR, SELECCIONAR, ORGANIZAR E AVALIAR
AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.
Xunto ás actividades académicas un centro educativo poderá ofrecer
actividades extraescolares e complementarias de carácter voluntario que
proporcionen ao alumnado experiencias e situacións de aprendizaxe. O
alumnado debe esta aberto no seu proceso madurativo ás máis ricas e
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diversas experiencias culturais, deportivas e recreativas. Estas experiencias
non só se conseguen nas súas respectivas aulas co logro dos obxectivos
propostos por cada docente, senón que tamén se poden complementar a
través de actividades complementarias e extraescolares que se realicen fose e
dentro do Centro, dirixidas polo profesorado. A realidade social, cultural e
económica do alumnado do noso Centro fai que todas elas sexan
recomendables á hora de conseguir unha formación integral e plena, que así
mesmo sirvan de ferramenta primordial para aumentar a motivación e o
interese polo propio proceso de aprendizaxe. Mediante estas preténdese
conseguir que o alumnado:

1. Amplíe o seu horizonte cultural.
2. Aprenda a utilizar o seu tempo de lecer dunha forma activa e sa.
3. Adquira uns valores e actitudes que, como a tolerancia e o respecto, son
fundamentais na convivencia.
4. Sexan máis autónomo.
5. Coñeza e familiarícese con acontecementos culturais que habitualmente
non se ofrecen nos medios de comunicación de masas.
6. Intégrese no medio social e natural que os rodea, aprendendo a
respectar ás persoas e á propia contorna natural.
7. Consiga aprendizaxes nun contexto distinto e de interese particular e
xeral.
Dende fai xa moitos anos no CEIP de Viñagrande Deiro organízase únicamente
unha actividade extraescolar: a apertura da biblioteca en horario de 16:00 a
18:00 de luns a xoves.

9.- PAUTAS E CRITERIOS XERAIS SOBRE O USO DAS TAREFAS
EXTRAESCOLARES (DEBERES)

Unha dobre vertente:

a) O que di a normativa:
1. Os centros docentes poderán incluír dentro da súa programación xeral anual,
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segundo o marco de autonomía pedagóxica e organizativa, as pautas e/ou
criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares na etapa de educación
primaria, de xeito que entronque co adecuado desenvolvemento das
competencias clave do alumnado segundo os seus distintos procesos e ritmos
de aprendizaxe, atendendo a un principio de progresividade ao longo da etapa
educativa.
2. No caso do seu establecemento, terase en conta un adecuado encaixe na
vida das familias, de xeito que se facilite a participación activa das mesmas na
aprendizaxe e a adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respecto
aos tempos de lecer do alumnado. Ao tempo fomentarase a responsabilidade
dos alumnos e alumnas na súa formación e a súa autonomía, en liña cunha
cultura do esforzo e do traballo.

b) O que decimos nós

Con respecto ao dos deberes, dende o noso punto de vista é unha polémica
que suscitou un debate que parte dunhas realidades que parece non importar a
ninguén. Estas son as nosas pautas sobre o uso dos deberes no noso centro:
1.- Os nenos teñen dereito a xogar e a facer outras cousas fóra da escola que
non conteñan a obrigatoriedade do entrenamento ou da formación senón máis
ben que conteñan o beneficio da liberdade para facer o que me gusta facer.
2.- Os deberes entendidos como exercicios dun libro de texto, ficha, caderno…
que busca a compensación do tempo (para dar todo o temario) son inxustos
para os nenos e invocan unha falta de profesionalidade por parte do docente.
3.- Ese tipo de deberes profundiza na desigualdade social xa que o alumnado
que conta con estruturas familiasres estables tende a facelos con normalidade
e o alumnado que conta con estruturas familiares inestables (que soen ser o
alumnado con máis necesidades) tende a non facelos e, polo tanto, se rompe a
equidade no acceso a educación.
4.- Valoramos como positivo un deber escolar como un “pequeno” traballo (de
10 a 20 min) que precisa dun elemento exterior ao centro para o proxecto que
estamos facendo en clase ou darlle a posibilidade ao alumnado de rematar
unha tarefa que non puido rematar na aula por falta de tempo (10-20 min) e
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que vai acompañada da liberdade para entregalo (o alumnado elixe cando o vai
facer).
5.- Tamén valoramos positivamente o uso de traballos nos que o alumnado
teña que buscar, seleccionar e analizar determinada información previamente
ao inicio dun determinado proxecto: visionado dun documental, escoitar
música, ver unha película, búsqueda de información sobre un tema concreto…

Neste senso, debemos respectar estas dúas vertentes. É decir, adaptándose a
normativa acordamos unha serie de principios inviolables para o noso centro.

10.- ORGANIZACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN NA ETAPA DE
EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

Co fin de establecer un primeiro achegamento ao centro, o novo alumnado
acompañado das súas familias son convocados a unha xornada de portas
abertas que ten lugar no mes de xuño.
A reunión de principio de curso coas familias de E.I. faise no mes de
setembro, antes do comezo das clases. Nesa reunión explácase a distribución
do alumnado e do profesorado, a metodoloxía de traballo...

Unha vez rematada a reunión xeral a titora de 4º de E.I., na súa aula,
explica ás familias dos nenos/as de nova incorporación como desenvolve o
período de adaptación.
A duración do período de adaptación adáptase á orde polo que se
estableza o calendario escolar do curso correspondente e faise da seguinte
maneira:
PRIMEIRA FASE: GRUPOS: DÍA 1, DÍA 2, DÍA 3, DÍA 4

Os nenos/as entrarán por turnos de grupos. Haberá 2 grupos, grupo A e
grupo B. Durante esta fase os turnos serán da seguinte maneira:
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DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

9:30-11:00

B

A

A

B

11:30-13:00

A

B

B

A

TURNO
2º
TURNO

SEGUNDA FASE: UN SÓ GRUPO: DÍA 5, DÍA 6, DÍA 7
Os dous grupos A e B unificaránse nun só grupo e único turno quedando
desta maneira:

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

AeB

AeB

AeB

ÚNICO
TURNO

9:30-

(traer

12:30

merenda)

TERCEIRA FASE: MAIOR TEMPO DE PERMANENCIA: DÍA 8, DÍA 9 E
DÍA 10
Ampliarase unha hora máis a permanencia na escola.

DÍA 8

DÍA 9

DÍA 10

AeB

AeB

AeB

ÚNICO
TURNO
(traer

9:30-13:30

merenda)

FINALIZACIÓN DO PERIODO DE ADAPTACIÓN

A partires do día 11 todo o grupo (AeB) seguirá o mesmo horario que o
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resto do alumnado do centro (de 9:00 a 14:00).

Tanto a duración do período como os horarios dos grupos poden variar
en función das necesidades que o titor/a considere oportuno.
Ademais se procurarán momentos e actividades nos cales o
alumnado de nova incorporación se integren cos demais nen@s de educación
Infantil

11.- CANAIS DE COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ALUMNADO POR
PARTE DO PROFESORADO
Comunicación coas familias:
Unha das funcións principais do titor/a é transmitir á familia toda a
información

relativa

ao

proceso

educativo

do

seu

fillo/a.

Para

iso

concertaremos entrevistas cos pais e enviarémoslles informes escritos.
Ademais, a principio de curso, convocarase unha reunión xeral coas familias
(en Educación Infantil

por etapa e en Educación Primaria por ciclo) para

explicarlles as características do nivel educativo, a metodoloxía de traballo, o
proceso de avaliación, os canles que posúen para a súa participación, o
desenvolvemento curricular dos niveis e outras informacións máis de carácter
máis organizativo e de funcionamento do centro.
As actuacións na relacións coas familias que teremos en conta son:


Informes escritos: Ao longo do curso entregaranse dous informes
escritos, un en febreiro e o outro en xuño, ao finalizar o curso.



Entrevista individual: Esta é para nós, sen dúbida, a fórmula máis eficaz
para transmitir á familia o progreso do seu fillo/a e intercambiar
información, para enriquecer o punto de vista de todos. Coa información
que recibimos das familias nestas entrevistas podemos chegar a coñecer
mellor a cada alumno/a. Cando hai dificultades, tentaremos coa familia
unificar estratexias de intervención.



Ao longo do curso reunirémonos, polo menos, dúas veces con cada
familia: ao finalizar o primeiro trimestre, en decembro; e a final de curso,
en xuño. De todos os xeitos, en función das necesidades, realizaranse
tantas entrevistas como sexan necesarias tanto convocadas polo/a titor/a
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como solicitadas pola familia.

Dende o centro e máis concretamente dende a dirección do centro a
comunicación

coas

familias

desenvólvese

a

través

de

diferentes

procedementos:
-

Reunións trimestrais para tratar temas varios: PE, inicio escolar, fin de
curso e algunha outra que poida xurdir.

-

Xornadas de portas abertas para as familias do alumnado novo que se
incorpora ao centro.

-

Visitas ao centro por parte das familias para ver “in situ” o
desenvolvemento do PE.

-

Comunicacións a través do taboleiro de anuncios.

-

Comunicación case semanal a través da apliación TokApp School para a
emisión de circulares informativas.

-

Xuntanzas individuais entre o profesorado e as familias para entregar os
informes individualizados e as calificacións trimestrais do alumnado.

-

Sesións de titoría.

-

Horario de atención ao público semanal por parte do equipo directivo.

-

Uso da páxina web para que toda a comunidade educativa poida
comprobar cómo se desenvolve a vida no centro.

-

Uso de redes sociais para darlle saída aos traballos do alumnado ou ás
noticias relacionadas co CEIP de Viñagrande Deiro.

-

Uso de RadioDeiro, de Televiñagrande e do Xornal Escolar “A Xanela de
Viñagrande” para darlle saída aos traballos do alumnado.

-

Publicación na páxina web de toda a documentación oficial do centro: PE,
PXA, memorias, plans, proxectos...etc.

Comunicación co alumnado
Dúas son as estratexias básicas que utilizamos para a comunicación co
alumnado:
1.- A titoría en Educación Primaria
En Educación Primaria, no momento colectivo, hai dúas sesións específicas
dentro do horario que se distribuirán semanalmente: unha semana será a
sesión de titoría e á semana seguinte a sesión que chamamos “comisións de
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mellora”.
Os obxectivos destas dúas sesións son:
 Analizar

a

realidade

do

grupo

e

as

relacións,

provocar

a

comunicación, facer aflorar situacións afectivas.
 Profundar no autocoñecemento.
 Analizar problemas e temas sociais, axudar a desenvolver unha actitude
positiva ante eles.
O profesor/a, para dinamizar as sesións de titoría, utilizará toda a información
que diariamente vai recollendo nas diferentes actividades. O noso sistema
posibilita ao alumnado expresar os seus sentimentos, coñecerse mellor e
canalizar as súas relacións; por tanto non é necesario inventar xogos,
contamos contínuamente con situacións reais.
2.- A titoría individualizada
Son sesións dedicadas a falar persoalmente con cada alumno/a. Tentamos
facelo con todos/as; de todos os xeitos as necesidades que se van xerando
marcan o ritmo e a periodicidade destas sesións.


A principio de curso: damos prioridade ao alumnado novo.



En época de informes: antes de concertar a entrevista cos pais, falamos
con cada un dos alumnos/as para comentar a valoración do seu
progreso educativo.



En calquera outro momento: cando se vexa a necesidade ou cando o
alumno/a o solicita.

12.- AVALIACIÓN DO ALUMNADO
Avaliar é valorar o proceso de aprendizaxe de cada alumno. Esta valoración
deberá ser consecuente cos obxectivos expostos no Proxecto Educativo que
debera aprobarse a finais deste curso 2015 – 2016. Ao facer a valoración
teranse en conta:


currículo.



punto de partida e os coñecementos previos do alumno/a



As estratexias que utiliza



Os logros que conseguiu



Os puntos fortes ou aqueles nos que ten que mellorar o alumno/a
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A intervención do profesor/a

A avaliación é un proceso que se basea na constante reflexión. Este proceso
ademais de constatar os avances e as dificultades, debe

de servir para

orientar a intervención do profesor/a.

Funcións, características e ferramentas da avaliación
Dende a nosa visión, a avaliación non debe confundirse coa decisión
sobre a

superación de determinadas áreas de coñecemento ou sobre a

promoción ou non do alumnado ao seguinte nivel. Nós promoveremos unha
avaliación que posibilite:


Facer unha constante reflexión. Analizar

a

realidade

do

alumnado tendo en conta os indicadores de avaliación.


Servir de ferramenta para mellorar a calidade do proceso de ensinoaprendizaxe.



Axudar a desenvolver as competencias do alumnado.



Axudar a desenvolver as capacidades do profesorado: observar,
recoller datos, xestionar a información…



Ser instrumento para o cambio.

Deste xeito, a avaliación que realicemos debera posuir as seguintes
características:


Atende á globalidad do alumno/a.



É procesual : Ademais de valorar os resultados obtidos, serve para
analizar o proceso que seguiu cada alumno/a.



É contínua: Farase sistematicamente ao longo do proceso ensinoaprendizaxe nos diferentes contextos para comprobar as competencias
que cada alumno/a vai adquirindo.



Baséase na actividades desenvolvidas nos espazos e tempos que
posúe a nosa organización.



O profesorado e o alumando interven na avaliación:

As ferramentas que utilizará o profesorado para avaliar o proceso de
aprendizaxe dos alumnos serán:


Observación e rexistro nun documento de centro do traballo diario do
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alumno/a (caderno de rexistro diario da actividade do alumnado e da
labor docente).


Entrevista con cada alumno/a para transmitirlle as observacións que o
profesorado crea oportunas e para que faga a súa autoavaliación.



Coavaliación en grupo. Cada grupo de alumnos/as debera autovalaiar
o seu funcionamento e traballo como grupo: equipos de traballo,
funcionamento da aula, clima nos equipos cooperativos e na aula,
proceso de aprendizaxe, aprendizaxes acadadas, etc.



Os recursos consensuados no ciclo e nas estruturas organizativas do
seguimento do alumnado: rúbricas de avaliación establecidos na
avaliación e na concreción curricular, as estratexias de intervención
consensuadas, o seguimento semanal do alumnado nas reunións de
ciclo…

DATAS DAS AVALIACIÓNS
Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación para cada
grupo de alumnos e alumnas, que serán presididas pola persoa titora, quen
levantará unha acta na que consten as valoracións e conclusións sobre o nivel
de rendemento do grupo e do alumnado e, os acordos adoptados en relación
co grupo ou en relación cos alumnos e coas alumnas.

1ª avaliación
Penúltima e/ou última semana do 1º trimestre.

2ª avaliación
Penúltima e/ou última semana do 2º trimestre.

3ª avaliación
Penúltima e/ou última semana do 3º trimestre.
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MODELO DE ACTA DAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN
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AVALIACIÓN INICIAL
Durante o primeiro mes de cada curso escolar a persoa titora realizará unha
avaliación inicial, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e
facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe (Orde do 9 de
xuño de 2016 pola que se regula a promoción do alumnado que cursa
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia).
Esta avaliación, que incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso
anterior e se completará coa información obtida das familias, será o punto de
referencia para a toma de decisións nas programacións de aula, así como para
a adopción das medidas ordinarias ou extraordinarias que se consideren
oportunas para cada alumno ou alumna.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE CURSO/ETAPA
Xúntase como anexo I o documento elaborado no curso 2014 – 2015 e que
segue en vigor no que se establecen os mínimos que deben acadar os
alumnos/as de Educación Primaria para promocionar ao seguinte nivel ou
etapa.
Ao ser un documento que non se axusta á nova organización e funcionamento
metodolóxico que se desenvolve no centro, será necesaria a súa revisón por
parte dos responsables dos Contextos de Aprendizaxe e os titores dos niveis
de 1º e 2º de Educación Primaria.

PROTOCOLO DE ELABORACIÓN DE PLANS ESPECÍFICOS PARA
ALUMNADO QUE PERMANEZA UN ANO MAÍS NO CURSO.
Tendo en conta como referencia o presente PAD, o PAT e o PO, así como a
lexislación vixente, especificamos as medidas a tomar co alumnado que deba
permanecer un ano máis nun nivel.
Esta é unha medida ordinaria que ten como finalidade adquirir as
capacidades básicas necesarias para enfrontarse con máis garantías de éxito
no seguinte nivel.
Complementariamente a esta medida adoptaranse as máis convenientes das
existentes, sen prexuízo das medidas ordinarias, reforzo educativo, que
marca a normativa vixente nestes casos.
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Segundo se indica no PAD, o alumnado repetidor debeu seguir nos dous
anos anteriores un programa de RE ou unha ACS. A última decisión en canto
a permanencia dun alumno/a un ano máis no nivel será do equipo de
profesorado coordinado polo titor/a do alumno ou alumna.
Os criterios a ter en conta para a aplicación desta medida son os seguintes:

-

Para que un alumno/a promocione ou permaneza un ano máis
nun nivel será necesario que así o aconselle o equipo educativo
que intervén con el/ela, primando o criterio do titor/a.

-

Segundo a lexislación vixente, o alumnado promocionará ao nivel
seguinte sempre que acade o desenvolvemento adecuado das
competencias básicas e un axeitado grao de madurez acorde á
súa idade.

-

Accederá igualmente ao nivel seguinte cando as aprendizaxes
non

acadadas

non

sexan

obstáculo

para

seguir

satisfactoriamente o novo nivel, adoptando as medidas precisas
para que o alumnado reciba os reforzos e apoios necesarios para
a recuperación desas aprendizaxes.
-

A permanencia dun ano máis nun curso só se poderá levar a
cabo unha vez ao longo da etapa educativa e terá que ir
acompañada dun plan específico de reforzo educativo.

-

Á hora de tomar decisións sobre a conveniencia ou non de
repetir curso deberán terse en conta: as características do
alumno/a, o ámbito de socialización, a integración no grupo, os
recursos e as condicións que reúne o centro.

As medidas que se poderán tomar serán:
-

RE polo profesorado de área.

-

RE polo profesorado de área coa colaboración do profesorado
especialista en PT e/ou AL.

-

ACS coa colaboración do profesorado especialista en PT e/ou

AL. Nos casos de RE, explicitaranse as medidas organizativas adoptadas
no correspondente documento de reforzo educativo.
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Este documento terao o profesorado implicado no programa e nel
constarán:
-

Dificultades atopadas na marcha escolar do alumno/a.

-

Aspectos nos que debe incidir o RE.

-

Aspectos metodolóxicos.

-

Aspectos curriculares e organizativos propostos.

-

Persoal implicado.

-

Horario e lugar de apoio.

-

Materiais a utilizar.

-

Plan de seguimento.

Prestarase especial atención en:
-

Procurar a integración e adaptación do alumnado repetidor no
novo grupo, para o que se terán en conta as orientacións dos
titores/a.

-

Conseguir a motivación e interese do alumnado repetidor cara
ás súas actividades escolares e a adquisición de hábitos de
traballo e estudo acordes coa súa idade.

-

Elixir materiais motivadores, evitando a repetición constante das
mesmas actividades realizadas o curso anterior.

Realizarase un seguimento periódico da evolución do alumnado para
modificar o programa de reforzo en función dela. Neste seguimento
participará todo o profesorado implicado.

CRITERIOS XERAIS PARA TRATAMENTO DAS MATERIAS PENDENTES.
Tendo en conta que, en xeral, as competencias clave implican máis
dunha área, pode darse a circunstancia que un alumno as desenvolva no
grao axeitado a pesar de non ter acadado todos os obxectivos dunha ou
varias áreas. En consecuencia, na última sesión de avaliación, poderase
promocionar a un alumno/a cunha ou máis áreas pendentes.
No caso de que un alumno/a promocione con áreas pendentes, a
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recuperación realizarase ao longo do nivel seguinte. Para iso, o profesorado
que imparte esa área debe aplicar as medidas específicas de reforzo que se
consideren necesarias para que o alumno/a poida superar as dificultades de
aprendizaxe que motivaron a avaliación negativa.
Estas medidas de reforzo deberán aplicarse conforme ao Plan de
Atención

á Diversidade do centro e deberá ter en conta que todas as

materias do ciclo contan con contidos progresivos, polo que aprobar un área
nun nivel implica necesariamente a superación desa área como pendente en
niveis anteriores.
A avaliación deste alumnado realizarase, cando menos, nas
pertinentes xuntas de avaliación do curso onde está escolarizado ese
alumno/a.
As medidas que se poderán tomar serán:
-

RE polo profesorado de área.

-

RE polo profesorado de área coa colaboración do profesorado
especialista en PT e/ou AL.

-

ACS coa colaboración do profesorado especialista en PT e/ou AL.

Nos casos de RE, explicitaranse as medidas organizativas adoptadas no
correspondente documento de reforzo educativo. Este documento terao o
profesorado implicado no programa e nel incluiranse:
-

Dificultades atopadas na marcha escolar do alumno/a.

-

Aspectos nos que debe incidir o RE.

-

Aspectos metodolóxicos.

-

Aspectos curriculares e organizativos propostos.

-

Persoal implicado.

-

Horario e lugar de apoio.

-

Materiais a utilizar.

- Plan de seguimento.
PROCECEMENTO DE REVISIÓN E DE RECLAMACIÓN AO LONGO DO
CURSO E ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS.
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Tomando como referencia a orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan
determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria, seguiranse as
seguintes intruccións:
-

Os pais/nais dos alumnos/as poderán reclamar contra as cualificacións
outorgadas ó rematar un curso, baseándose na inadecuación das
probas propostas ao alumno/a en relación cos obxectivos ou na
incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos.

-

Os pais/nais que non estean de acordo coa cualificación asignada ó seu
fillo/a ao final do curso poderán presentar no prazo de cinco días unha
reclamación por escrito ante o director na que explique as razóns nas
que fundamenta a súa solicitude.

-

A dirección do centro nomeará unha comisión presidida polo xefe/a de
estudios e integrada polo coordinador/a do ciclo e por todos os membros
do correspondente equipo de avaliación que, no prazo de tres días
contados desde a presentación da reclamación, deberá adoptar a
correspondente decisión, que será comunicada (por escrito) de
inmediato ao reclamante, e informarao ao mesmo tempo do dereito que
o asiste de interpoñer recurso contra ela, no prazo de dez días, ante o
Xefe Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
quen, logo de informe do servicio de inspección educativa, resolverá,
poñendo fin a dita resolución á vía administrativa.

-

Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado, procederase a
rectificar a cualificación, mediante dilixencia estendida polo secretario co
visto e prace do director, facendo referencia a resolución adoptada.

CRITERIOS XERAIS DO OUTORGAMENTO DE MENCIÓNS HONORÍFICAS
Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha Mención
Honorífica aos alumnos/as que teñan superado todas as áreas da etapa e
obtiveran Sobresaínte ao rematar a educación primaria nunha área ou en
varias e que demostren un rendemento académico excelente.O outorgamento
de Mención Honorífica só se producirá se hai unha decisión unánime do equipo
docente.
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13.- CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E DO
PROCESO

DE

ENSINO

E

APRENDIZAXE.

CONCRECIÓN

DOS

INDICADORES DE LOGRO.
Á hora de avaliar a práctica docente e o proceso de ensino e aprendizaxe
seguiremos unha dobre ruta:
a) A avaliación que o alumnado fai da función docente nos proxectos
desenvolvidos nas aulas e nos contextos de aprendizaxe. Para facelo
pedímoslle ao alumnado que cubran o seguinte cuestionario para, logo,
introducir os datos que del se derivan na Memoria Final do curso
destacando tres aspectos: o que estivo ben, o que faltou e propostas de
mellora.
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b) Por outra parte, tamén se promove a autoavaliación do profesorado.
Para facelo seguimos un modelo facilitado por un centro da CCAA vasca
e que é de grande utilidade por ser claro, sinxelo e ofrecer gran
cantidade de datos cos que poder reflexionar en conxunto e
individualmente sobre a nosa práctica docente. Pódese topar no
seguinte enlace inda que nós o temos impreso e facilitámosllo ao
profesorado nas sesións establecidas para autoavaliarnos.
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_liderazg/adj
untos/200012c_Pub_EJ_mejora_practica_docente_c.pdf

14.- DECISIÓNS E CRITERIOS XERAIS NA ELABORACIÓN E AVALIACIÓN
DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.
Na elaboración das programacións didácticas todas terán en común os
seguintes puntos que a inspección esixe anualmente:
1.- INTRODUCIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN E
CARACTERÍSICAS DO ALUMNADO
2./3./4./5.-OBXECTIVOS, CONTIDOS, TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS
DE AVALIACIÓN CON REFERENCIA ÁS COMPETENCIAS CLAVE E
AVALIACIÓN CUANTITATIVA.
6.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
7.- DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA
AVALIACIÓN INICIAL
8.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
9.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS
CLAVE COMO ELEMENTO VERTEBRADOR
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
11.- ADAPTACIÓNS CURRICULARES
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12. EDUCACIÓN EN VALORES
13. PROXECTO LECTOR
14. PLAN TIC
15. PLAN DE CONVIVENCIA
16. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO
17. RECURSOS
18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
19.- PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Segundo o noso sistema de traballo, estamos en condicións de presentar
unhas programacións didácticas moito máis reáis onde se presenten os
proxectos a desenvolver cos plans de traballo ben definidos e unhas rúbricas
de avaliación estreitamente ligadas cos estándares de avaliación que o
Currículo da Educación Primaria en Galicia fixa.

Con respecto á avaliación das programacións didácticas, considerar tres
momentos:
-

Antes de iniciar o curso adaptando a mesma ás características do
alumnado e do Proxecto Educativo que se está desenvolvendo.

-

Durante o curso a través dun procedemento de avaliación semanal por
parte dos titores e especialistas en xuntanzas de seguimentos dos
proxectos didácticos que nas programacións se integran.

-

Ao remate do curso a través dun proceso de reflexión individual e
colectivo que integre sempre a evolución do rendemento académico do
alumnado e a súa evolución ao longo do curso.

Asdo. O director e presidente do Consello Escolar

Javier García García

En San Miguel de Deiro a 29 de xuño de 2017
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