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1- INTRODUCCIÓN 

 

 En base o establecido ó REAL DECRETO 1630/2006 de ensinanzas mínimas 

para o 2º ciclo de Educación Infantil e o DECRETO 330/2009 de 4 de xuño, polo 

que se establece o currículo de Educación Infantil asi como tamén tomando 

como referente o PROXECTO EDUCATIVO do centro e a PROGRAMACIÓN 

DOCENTE DE CICLO, a PXA e o Plan de acción titorial, propoñemos a seguinte 

PROGRAMACIÓN DE NIVEL e de AULA, constituída por un conxunto de 

proxectos ordenados e secuenciados, elaborada polas mestras que formamos  

4º de EI. 

4ºA; Sonia Mª Ordóñez Blanco 

4ºB; Mª Ángeles Trigo Fernández 

4ºC; Lorena Fernández Pombo 

 

 

2- CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

 

O noso ciclo está composto por 9 unidades, 3 delas de 4º de infantil, ubicadas 

no primerio andar ( 4ºB e 4ºC) e 4ºA, ubicada na entrada de infantil, (planta 

baixa). 

O número de alumnos distribúense por: 

- 3 anos A con 21 alumnos/as. 

- 3 anos B con 22 alumnos/as. 

- 3 anos C con 22 alumnos/as. 

 

E o equipo de Educación Infantil está formado por: 

 

-  9 mestres/as titores/as. 



 

-  3 mestras de apoio. 

- 1 mestre especialista en Educación Física que impartirá unha sesión semanal 

de psicomotriciade a cada aula. 

- 1 mestra especialista en inglés, que impartirá tamén, unha sesión semanal a 

cada aula. 

- 1 mestra especialista en relixión cunha hora semanal. 

Ademais traballase en todo momento co Departamento de Orientación xunto coa 

comunidade educativa en xeral. 

 

3- CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

A maioría dos alumnos/as pertencen a unha clase sociocultural media. 

A lingua vehicular da aula é o galego segundo o ditaminado na Orde 25 de Xuño 

de 2009 atendendo á primeira ensinanza na lingua materna predominante entre 

o alumnado.  Tendo en conta a Lei 3/1983 do 15 de Xuño de Normalización 

Lingüística, o D. 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo e o artigo 13ºdo 

Decreto 330/2009 preténdese que adquiran de forma oral e escrita o 

coñecemento tanto do galego coma do castelán, as dúas linguas oficiais de 

Galicia, dentro dos límites propios desta etapa.  

En colaboración co profesorado especialista, tal e como establecen o Real 

Decreto 1630/2006 e a Orde 25 de Xuño de 2009 foméntase unha primeira 

aproximación á lingua estranxeira, neste caso o inglés, fundamentalmente nas 

rutinas habituais da aula. 

 

 

  



 

4- CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 As competencias tentaremos  traballalas do seguinte xeito: 

 

Competencia en comunicación lingüística: achegando aos nenos/as ás distintas 

formas de expresión e comunicación nos distintos contextos, a través de rutinas 

como a lectura do conto e actividades coma teatro. 

Competencia matemática: introducindo ao alumnado nas operacións 

matemáticas a través de tarefas relacionadas coa vida cotiá, así como mediante 

a realización de actividades manipulativas. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: a través da 

realización de, entre outras actividades, de diferentes experimentos na aula así 

como na elaboración e mantemento do horto escolar. 

Tratamento da información e competencia dixital: mediante a procura de 

información, uso de aplicacións... 

Competencia social e cidadá: traballarase a través da aplicación na aula da 

aprendizaxe cooperativo, resolución de conflitos... 

Competencia cultural e artística: a través das diferentes expresións artísticas e 

culturais (teatro, arte, música...) fomentando a creatividade dos alumnos e 

alumnas. 

Competencia para aprender a aprender: fomentaremos a  investigación por 

proxectos e as habilidades cognitivas propias das actividades de Filosofía para 

nenos. 

Autonomía e iniciativa persoal: promoverase a través das actividades rutinarias, 

utilización dos recantos. 

 

  



 

5- OBXECTIVOS 

 

Aínda que os obxectivos estarán enfocados á consecución dos obxectivos de 

etapa, éstes serán os que pretendemos acadar para o presente curso escolar. 

 

ÁREA 1: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

• Descubrir, coñecer e explorar o seu corpo e as partes máis importantes 

do mesmo: cabeza, extremidades, partes da cara… 

•  Descubrir as funcións máis importantes dalgunhas partes do corpo. 

• Descubrir os órganos dos sentidos. 

• Experimentar cos sentidos. 

• Iniciarse na representación gráfica do seu corpo. 

• Desenrolar progresivamente a coordinación dinámica xeral a través do 

control postural e o desenrolo de habilidades básicas. 

• Coñecer o propio sexo e o dos demáis. 

• Fomentar a igualdade de dereitos e deberes nas interrelacións neno-nena 

evitando as discriminacións en canto ó sexo, relixión, estatus social, etc. 

• Respetar as diferencias corporais entre uns e outros. 

• Adquirir unha maior autonomía na realización das actividades da vida 

cotiá. 

• Recoñecer e utilizar as normas elementais de relación e convivencia. 

• Coñecer as rutinas da aula e do centro escolar. 

• Desenrolar e afianzar hábitos elementais de saúde e hixiene corporal: 

lavado de mans, hixiene no control de esfínteres… 



 

• Facilitar a aprendizaxe dos alumn@s a través do descubremento. 

• Fomentar o gusto de aprender a aprender. 

• Desenrolar valores que fomenten a non discriminación sexual. 

• Previr problemas de inadaptación escolar. 

• Utilizar o xogo como ferramenta de socialización e aprendizaxe. 

• Identificar o perigo na realización de actividades da vida cotiá para previr 

accidentes. 

 

ÁREA 2: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

• Observar as propiedades e cualidades dos obxectos: cor, tamaño, forma, 

peso. 

• Experimentar cos obxectos realizando agrupacións, clasificacións, conteo, 

medida, etc… 

• Descubrir e coñecer as figuras xeométricas básicas e relacionalas co 

entorno: círculo, 

      cuadrado, triángulo e rectángulo. 

• Iniciarse na aprendizaxe das medidas de tempo na súa vida cotiá: 

onte/mañá,/hoxe, antes /despois, fin de semana, días da semana. 

• Desenrolar a orientación espacial con respecto seu propio corpo: 

dentro/fóra, arriba/abaixo, diante/detrás, a un lado/ ao outro. 

• Desenrolar a orientación espacial con respecto a un obxecto. 

• Aprender a realizar seriacións sinxelas atendendo ás cualidades dos 

obxectos con un ou dous criterios. 

• Coñecer os diferentes rincóns da aula e os seus materiais. 



 

• Coñecer o nome dos docentes que entran na aula, resto de mestres de E.I 

e demáis membros da comunidade escolar. 

• Descubrir e coñecer as principais estancias do colexio: aulas de infantil, 

aseos, patio, comedor, biblioteca, sala de psicomotricidade.. 

• Aprender a orientarse en ditas dependencias escolares. 

• Aprender a relacionarse coas persoas que forman parte do colexio. 

• Coñecer o nome dos compañeiros-as así como as súas características. 

• Fomentar a empatía entre os compañeiros e compañeiras. 

• Coñecer algunas festas, costumes e tradicións do seu entorno. 

• Coñecer e diferenciar as estacións do ano así como as súas características. 

• Coñecer os ciclos de transformación que suceden nunha planta. 

• Observar e experimentar cos obxectos. 

• Coñecer a importancia do entorno natural para a vida. 

• Coñecer e diferenciar animais e plantas do seu entorno máis cercano así 

como outros máis lonxanos. 

• Descubrir a importancia de manter coidado o entorno. 

• Iniciarse no reciclado de material. 

• Desenrolar valores sociais tales como: respeto,  honestidade, 

tolerancia,comunicación, gusto polo traballo ben feito, alegría, amor, 

xenerosidade, liberdade, empatía… que permitan formar una sociedade 

mellor. 

• Desenrolar a responsabilidad co material propio e común. 

 

 

  



 

ÁREA 3: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

• Fomentar a escoita activa para promover o desenrolo da linguaxe oral. 

• Ampliar o vocabulario en función dos diferentes proxectos e situacións 

que esteamos a traballar. 

• Promover a linguaxe oral a través de contos, asambleas, preguntas, etc. 

• Adecuar progresivamente o vocabulario dependendo das necesidades. 

• Fomentar o uso correcto da linguaxe, tanto na pronuncia de fonemas 

como na estructuración de frases. 

• Diferenciar o seu nome e o dos compañeiros. 

• Coñecer o abecedario a partir dos nomes e palabras do entorno. 

• Expresar sentimentos i emocións verbalmente. 

• Comprender de forma progresiva accións sinxelas e complexas. 

• Coñecer e valorar as distintas formas do desenrolo da linguaxe oral:  

contos, poemas, cancións… 

• Valorar a importancia dos libros de imaxes, teatro, títeres, como forma de 

diversión e aprendizaxe. 

• Iniciarse no desenrolo de habilidades motrices finas en relación coas 

grafías básicas: liñas verticais, horizontais, diagonais, zig-zag, onduladas 

e inicio das circulares. 

• Iniciar a aprendizaxe da lectura de imaxes e pictogramas. 

• Coñecer e utilizar axeitadamente os materiais plásticos:  soportes, 

pinceis, ceras, rotuladores, lápices, así como outros non convencionais. 

• Identificar as cores primarias e secundarias. 

• Coñecer e utilizar diferentes técnicas de expresión plástica: debuxo libre, 

picado, estampado, rasgado,  recortado, collage. 

• Expresar libremente as súas vivencias a través da expresión plástica. 

• Desenrolar a capacidade creadora a partir de materiais non 

convencionais, valorando positivamente a utilización do reciclado do 

material. 



 

• Representar elementos do seu entorno e de si mesmos a partir da 

expresión plástica. 

• Coñecer cancións populares e modernas. 

• Recoñecer diferentes sons e a súa procedencia. 

• Desenrolar a memoria auditiva. 

• Utilización das ferramentas TIC ( PDI, ordenador, móbil, cd, etc para 

afianzar aprendizaxes, buscar información con axuda e orientarse na 

pantalla). 

 

6- CONTIDOS 

 

      ÁREA DO COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

 O corpo : partes máis importantes: cabeza-tronco-extremidades. Partes da cara. Os 

dedos. 

 Articulacións máis importantes: ombro , pescozo, cóbado, xeonllo ……. 

 Imaxe global do corpo humano. 

 Os cinco sentidos e os seus órganos. 

 Características diferenciais do corpo:  peso, cor, sexo… 

 As necesidades básicas do corpo: alimentación, descanso, actividade, afectividade, 

hixiene. 

 As posibilidades expresivas do corpo. 

 Sentimentos i emocións propios e alleos e a súa expresión corporal e verbal. 

 Actividades da vida cotiá: rutinas escolares. 

 Normas elementais de relación e convivencia. 

 Normas elementais para a saúde e a hixiene. 



 

 

 Observación, diferenciación e localización das partes principais do corpo e 

articulacións. 

 Utilización das posibilidades expresivas do corpo. 

 Percepción e comparación dos cambios que se producen no seu corpo en relación ao 

tempo. 

 Manifestación e satisfacción das necesidades básicas. 

 Regulación do propio comportamento para previr accidentes. 

 Realización cada vez máis autónoma de rutinas diarias e tarefas escolares. 

 Realización autónoma de hábitos elementais de saúde e hixiene. 

 Experimentar coas accións que favorecen a vida sa. 

 Aceptación e valoración positiva dun mesmo e dos demais. 

 Aceptación das normas de convivencia. 

 Aceptación das diferencias existentes entre uns e outros. 

 Iniciativa e autonomía nos xogos. 

 Aprender a aprender. 

 Gusto pola aprendizaxe por descubremento. 

 Confianza nas propias posibilidades e limitacións. 

 Actitude de axuda e colaboración cos compañeiros. 

 Interés por un aspecto persoal e coidado. 

 Valoración positiva da actitude de axuda. 

 

 

  



 

ÁREA 2: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 As persoas que nos rodean. 

 Membros da escola: funcións e relacións. 

 Dependencias da escola e da aula: usos. 

 Normas básicas de convivencia e comportamento en diferentes entornos. 

 Vivencias do tempo na vida cotiá. As rutinas. 

 Os elementos do entorno: animais e plantas do entorno. 

 Tipos de animais e a súa forma de vida: domésticos, salvaxes, terrestres e acuáticos. 

 As plantas e partes máis importantes. 

 Tipos de paisaxe: montaña, mar, deserto. 

 As estacións: cambios na paisaxe. 

 Feitos relevantes do entorno: as festas do entorno. 

 Os obxectos do entorno: funcións e características. 

 Participación nos acontecementos que se producen no entorno. 

 Contribución á consecución de ambientes limpos utilizando papeleiras de reciclaxe… 

 Observación das relacións  entre persoas, plantas e animais. 

 Observación das características e costumes dalgúns animais do entorno. 

 Observación e experimentación cos cambios que se producen nas plantas do entorno. 

 Valoración e respecto polas normas que rexen a vida familiar e escolar. 

 Participación activa no mundo familiar e escolar. 

 Interés por mellorar as relacións cos compañeiros. 

 Respecto e coidado polos elementos do entorno. 

 Interés por participar das costumes do seu entorno. 



 

 Coidado e respecto dos espazos nos que se desenvolve. 

 Valoración dos ambientes limpos. 

 

ÁREA 3: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Vocabulario dos diferentes proxectos e situacións. 

 Textos de tradición oral e modernos: contos, poesías, adiviñas… 

 Instrumentos de transmisión da linguaxe: voz, libros, carteis, internet… 

 As grafías e os trazos básicos: vertical, horizontal, diagonal, zig-zag, ondulado, 

circular. 

 Iniciación ao mundo da lectoescritura: lectura de pictogramas, imaxes e palabras 

sinxelas do entorno. 

 As palabras: o nome propio. 

 As letras do nome e dalgunhas palabras do entorno. 

 O abecedario. 

 O debuxo como medio de expresión de vivencias. 

 A arte plástica como medio de expresión. 

 Materiais para a expresión plástica. 

 Técnicas de expresión plástica: debuxo, coloreado, picado, recortado, pegado, 

rasgado, reciclado, collage… 

 As cores primarias: amarelo, azul, e vermello. 

 As cores secundarias: laranxa, verde e morado. 

 O negro e o branco. 

 A composición das cores secundarias. 

 A canción. Cancións infantiles. 

 As formas xeométricas fundamentais: cadrado, círculo, triángulo e rectángulo. 



 

 As cualidades dos obxectos: formas, tamaños, cores… 

 Cuantificadores dos obxectos. 

 A numeración: a serie numérica. 

 A cantidade. 

 A medida. 

 O tempo e o espazo. 

 Utilización axeitada do vocabulario en cada contexto. 

 Descripción verbal de carteis, fotos, láminas, etc. 

 Estructuración axeitada das frases. 

 Participación en conversas colectivas. 

 Comprensión e reproducción de textos de tradición popular. 

 Comprensión das mensaxes producidas no seu entorno. 

 Reproducción correcta de fonemas e palabras. 

 Interpretación de imaxes, carteis… 

 Comprensión e producción de imaxes. 

 Recoñecemento e diferenciación dalgunhas palabras e as súas letras. 

 Producción e utilización de símbolos sinxelos. 

 Atención e comprensión de narracións, contos, mensaxes… 

 Producción de obras plásticas para expresar feitos, vivencias, emocións… 

 Utilización axeitada das diferentes técnicas plásticas. 

 Diferenciación das cores. 

 Composición das cores a través da experiencia. 

 Emprego correcto das ferramentas de traballo. 

 Interpretación de cancións. 



 

 Comparación dos distintos tipos de obxectos. 

 Realización de construccións. 

 Agrupación, clasificación e seriación dos obxectos atendendo a características 

determinadas. 

 Utilización de conceptos espacio-temporais. 

 Utilización de instrumentos de medida non convencionais. 

 Utilización de cuantificadores. 

 Emprego e uso da numeración para actividades da vida cotiá. 

 Descubremento e utilización progresiva do ordenador e PDI. 

 Interés por participar en diálogos e explicacións. 

 Actitude de respecto e escoita ante as conversas. 

 Valoración da linguaxe como instrumento para comunicar. 

 Interés por coñecer as diferentes formas de transmisión de información. 

 Interés por mellorar as produccións lingüísticas propias. 

 Coidado dos libros, e demais medios de transmisión da información como valiosos 

medios de expresión e desfrute. 

 Valoración positiva ante a realización de grafías. 

 Goce coas elaboracións plásticas. 

 Goce coa interpretación de cancións así como coa escoita de audicións. 

 Valoración positiva do folclore que os rodea. 

 Gusto pola exploración de obxectos, contalos, comparalos… 

 Actitude de coidado ante a utilización de medios informáticos e o uso de internet. 

 

 



 

 7- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ÁREA 1: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

 Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as partes máis 

importantes do mesmo. 

 Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás 

características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

 Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade manifestando 

confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

 Identificar semellanzas e diferencias entre as persoas valorando positivamente a 

diversidade. 

 Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender os 

dos demais persoas. 

 Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en tarefas 

e aceptar as normas. 

 Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 

utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

 Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

 

 

  



 

ÁREA 2:  COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 

Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes 

elementos e coleccións segundo distintos criterios. 

 Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 

elementos da realidade. 

 Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

 Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, círculos, cadrados, 

triángulos, rectángulos. 

 Describir e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e nenos 

en relación a obxectos e ás demais persoas usando vocabulario topolóxico 

elemental. 

 Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos 

referidos á súa vida. 

 Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear 

algúns dos seus compeñentes, establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á natureza e 

participar en actividades para conservala. 

 Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do contorno do alumnado 

e dalgunhas características da súa organización. 

 Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas valorando a súa riqueza. 

 

 

  



 

ÁREA 3:  LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con 

iguais e con persoas adultas. 

 Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 

respetuosa. 

 Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, 

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e 

participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula 

desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

 Producir diferentes textos individualmente ou en grupo – con escritura convencional 

ou non- con propósitos e intencións diferentes: recoller e transmitir información, 

gozo… 

 Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas… 

 Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso informativo, 

de entretemento e gozo. 

 Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

 Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, 

`por gozar coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas 

e comunicativas. 

 

 

 

  



 

8- RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os materiais que se empregarán serán variados e motivadores, adaptados á 

idade dos alumnos/as e cumprirán as normas básicas de seguridade e hixiene. 

Serán funcionais, seguros, versátiles, manexables, duradeiros, non tóxicos, non 

perigosos, etc. Empregaremos tamén materiais de distintas procedencias: 

comprados polo centro, cedidos polas familias, procedentes do entorno, 

fabricados na aula, de desfeito, etc. 

Os materiais que se utilizarán con máis frecuencia na aula serán: 

Materiais funxibles distribuídos nos recunchos, sendo os seguintes: 

- Recuncho de lecto-escritura: letras, pizarra de imán, de 

rotulación e de tizas, libros de actividades, pinzas de letras, 

plastificados de grafomotricidade, materiais de relacionar 

relacionado con está área, rotuladores, ceras, lápis… 

- Recuncho da natureza: materiais do entorno natural e 

relacionado coas estacións (follas, flores, froitos…), area, 

terra…materiais de refugallo (rollos de cartón , botellas de 

plástico…), embudo, palas, coladores, regadeira…. 

- Recuncho de lóxica-matemática: números, plastificados 

para relacionar , construccións, puzles, pinchos, formas, 

plastilina, xogos de costura, calculadora de xoguete, 

pinzas, pompóns, serie numérica. 

- Recuncho de xogo simbólico: animais, bonecas, roupa, 

cociña, materiais de cociña de xoguete e reais, maleta de 

peluquería, de construcción e de limpeza, disfraces, 

coches, espello . 

Tamén contamos con material de Tics; encerado dixital interactivo e o ordenador 

de aula. 

Un caderno de lóxica-matemática e outro de grafomotricidade e actividades 

impresas variadas. 

Ao longo do curso imcorpóranse xogos di distinta índole seguindo os intereses 

pedagóxico xerados na aula, así como contos, a organización do espazo en 

recunhos e a asamblea contando co baño na aula.  



 

O Espazo tempora é flexible atendendo as necesidades individuais dos 

nenos/as. 

Cóntase ademáis con recursos persoais, unha persoa de apoio na aula 

nalgunhas sesión establecidas e o persoal das especialidades. 

Empréganse os materiais como elementos mediadores no proceso de ensino-

aprendizaxe: entenderanse os materiais como medios que condicionan a 

actividade infantil e consecuentemente a calidade das aprendizaxes, por iso 

prestarase especial atención á selección dos materiais. 

 

 9- METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía constitúe o conxunto de normas e decisións que organizan de 

forma global a acción didáctica da aula, papel que xogan os nenos/as, 

mestres/as, as familias, a utilización de medios e recursos, a organización de 

tempos e espazos … 

A metodoloxía que se utilizará será participativa, globalizada, significativa, activa 

e lúdica. 

 

 Ao longo do curso utilizarase o traballo por proxectos para que os nenos/as 

desenvolvan as súas capacidades e potenciais fomentando así a innovación e 

a investigación educativa. Partiremos dos intereses dos alumnos, os cales 

deberán investigar e pensar cómo continuar aprendendo, dándolle estratexias 

para aprender por si mesmos. O importante neste caso non será o resultado 

senón o proceso para chegar a el. 

Con esta metodoloxía propiciarase en todo momento a observación, a 

experimentación, a formulación de hipóteses, a innovación educativa e o 

fomento pola lectura. 

 

Así como tamén talleres de interese para aos nenos/as relacionados con días de 



 

conmemoración, festividades e centros de interese concretos que xurdan dos 

propios nenos. 

Talleres manipulativos e en coherencia cos aspectos a traballar na aula nas 

distintas áreas de coñecemento. Fomentando valores, normas e acitudes de 

integración, socialización e traballo de equipo e combinando distintas técnicas 

plásticas e materiais de forma creativa. 

 

A metodoloxía empregada estará basada nos seguintes pilares fundamentais: 

• Constructivismo: O alumno será o protagonista do seu aprendizaxe en 

todo momento e será el o que irá construíndo o seu coñecemento coa 

nosa axuda. Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno tendo en 

conta os coñecementos previos para construir unha aprendizaxe signifi-

cativa, que nos permita relacionar os coñecementos previos cos aprendi-

dos. Fomentando a capacidade do alumno de aprender a aprender por sí 

mesmo. 

 

• A aprendizaxe será significativa xa que asegura que os coñecementos 

adquiridos dentro e fóra da aula poidan ser empregados nas circunstan-

cias nas que o alumno/a vive e nas cales poida chegar a necesitalos. 

Implica o capacitalos para comprender e interpretar a realidade, valorala, 

tomar opcións e intervir sobre ela.  

• A ensinanza será globalizada. As actividades globais vivenciais son a 

forma de coñecemento que mellor se adecúan ás características do alum-

nado e ás finalidades educativas que perseguimos, xa que, cada proxecto 

é un anaco de vida real que levamos á aula e da que aprendemos. A partir 

deses proxectos, poderemos ofrecer unha realidade máis global. 

• A individualidade: Exporemos un traballo que responda a cada unha 

das individualidades, que permita a cada neno/a seguir o seu propio ritmo 

de aprendizaxe, en función das súas características persoais, de maneira  



 

que cada un reciba as axudas necesarias para lograr o máximo desen-

volvemento das súas potencialidades.  

• A afectividade como eixe que xira en todo o proceso que crea un am-

biente no que o neno se sinta integrado no grupo e contribuíndo á socia-

lización. 

• Principio de xogo: o xogo constitúe o modo fundamental de relación en-

tre os nenos/as desta idade, de aí que lle deamos o protagonismo que 

merece dentro do proceso educativo.   

Na metodoloxía incluirase o uso equilibrado e axustado das novas tecnoloxías 

como recurso didáctico para levar a cabo diferentes actividades sempre adap-

tadas aos ritmos e necesidades do alumnado e aos recursos dispoñibles no 

centro. 

Se traballará coordinadamente co ciclo e os diferentes membros da comunidade 

educativa. 

Mediante as rutinas créanse e fortalécense parte importante dos hábitos 

requiridos a esta idade, proporcionando aos nenos e nenas distintas 

capacidades de desenvolvemento: 

Desenvolvemento da seguridade, da autonomía, do pensamento lóxico e o 

desenvolvemento da autoestima.  

O horario escolar, establecerase, polo tanto, de acordo a estas rutinas, co 

obxectivo primordial de que os alumnos/as se vaian familiarizando e 

acomodando a horarios e aprendendo a anticipar as actividades coñecidas e 

cotiás, respectando o ritmo propio de cada neno/a. O horario escolar terá a 

seguinte estrutura, tendo en conta que hai que incorporar as especialidades os 

días que correspondan: 

 

• ENTRADA: Saudámonos, colgamos os abrigos, poñemos o mandilón e 

imos ao baño. 

• ASEMBLEA: momento no que máis tarefas engloba, sendo tamén as de 

maior importancia, xa que engloba a vida xuntos diaria na aula. Nela rea-

lízanse actividades moi variadas: dende pasar lista, identificar o nome 



 

dos compañeiros, situarnos temporal e espacialmente (a data, a especia-

lidade que se vai a impartir, situarnos nos distintos momentos que tere-

mos ao longo do día escolar…) xogos en gran grupo, cancións, activida-

des de relaxación,  ler, escoitar ou dramatizar contos, recibir visitas, con-

versar, observar e aprender, recibir agasallos, celebrar aniversarios, so-

lucionar conflitos… 

Polo xeral, sempre que necesitemos a reunión de toda a aula para calquera tipo 

de actividade colectiva, iremos a esta zona, as veces que sexa necesario. Para 

iso sentámonos en semicírculo para un mellor contacto visual e auditivo. 

 

• RECANTOS: Trátase da creación duns espazos diferenciados e a posibi-

lidade de traballar libremente neles, a través das propostas creadas polas 

mestras .  Son espazos para actividades que requiran unha certa con-

centración  e interacción entre iguais e espazos amplos que faciliten o 

movemento. Son  espazos delimitados e fixos durante un tempo, se ben 

se poden ir modificando ou cambiando por outros en función das motiva-

cións e necesidades que xurdan na aula. 

Tratándose dos seguintes:  

- Recanto da biblioteca e lecto-escritura: onde se dispón a biblioteca de 

aula, letras, pizarra de imán, pizarra de rotuladores…materiais e xogos 

diversos relacionados. 

- Recanto de lóxica-matemática: poden atopar materiais como puzzles, 

pinchos, construccións, libro de números…fundamentalmente materiais 

que contribúen a desenvolver esta capacidade. 

- Recanto de arte: facilítanse distintos formatos para desenvolver a arte de 

forma creativa, dende pizarra con tizas, folios, papeis de cores, plasti-

lina…  

- Recanto de natureza: onde se atopa o areeiro, e materiais do entorno 

natural próximo relacionado coa estación na que nos atopamos, materiais 

de refugallo… 



 

- Recanto de xogo simbólico: dispón dun maior espazo para ampliar a po-

sibilidade de movemento, atópase a cociña ou súper, bonecas, coches, 

disfraces, maletas de profesións variadas… 

Tanto os materiais dos recantos como as actividades a realizar nelas son 

organizadas e guiadas inicialmente polo profesorado. Garantizando así o 

desenvolvemento das competencias a lograr nas mesmas polos nenos/as. 

 

• MERENDA E ASEO: fomentando sempre a autonomía do alumnado imos 

ao baño iniciándonos en concuctas axeitadas de hixiene e alimentación 

saudable dende unha merenda recomendada para cada día da semana. 

Merendamos en pequeños grupos favorecendo a interacción e socializa-

ción. 

 

• RECREO: momento de xogo e interacción libre entre nenos/as de distin-

tas idades de infantil. Momento tamén de gran importancia para as mes-

tras para a observación e coñecemento dos seus alumnos/as.  

 

• VOLTA A CALMA E HORA DE LER: disfrutamos dun tempo de relaxación, 

dramatización ou lectura ou escoita dun conto, aproveitando as posibili-

dades da asemblea. 

 

• ACTIVIDADES GRUPAIS OU RECANTOS: 

De novo volvemos a facer uso dos recantos ou  actividades en pequenos 

grupos; variando o recanto ou os materiais a empregar polo grupo de 

nenos/as ao que vai dirixido.  

Centrado sempre o achegamenteo aos obxectivos e competencias a 

desenvolver;  conceptos básicos(grande/pequeño), contidos de números, 

letras, formas…así como experimentar, relacionar, analizar…fomentando 

aprendizaxes dende a manipulación e o achegamento á vida real e 

práctica seguindo os proxectos a levar a cabo. 



 

 

• SAÍDA: Sacamos o mandilón, poñemos os abrigos, imos ao baño de 

novo, collemos a mochila e despedímonos. 

 

Ao longo deste curso escolar levaranse a cabo as seguintes saídas pendientes de 

confirmación e que poderán sufrir alguna modificación atendendo a intereses 

pedagóxicos: 

No 2º trimestre: visita á panadería e a Casa dos Peixes 

No 3ºtrimestre: visita á Granxa O Ventoso 

 

10-  AVALIACIÓN 

 

 Tendo en conta a  Orde do 25 de xuño de 2009, a avaliación será: 

Global para atender ó desenvolvemento das capacidades dos alumnos/as. 

Continua para saber como se está levando a cabo o proceso de ensinanza- 

aprendizaxe. 

Formativa para permitir  modificar aspectos susceptibles de mellora. 

 

Aspectos a avaliar:  

- A progresiva elaboración de aprendizaxes. 

- A asimilación integrada dos distintos tipos de contidos propostos. 

- A adquisición de capacidades e estratexias. 

- Uso de recursos expresivos e o interese e a motivación para aprender. 

- Seguimento do proceso personalizado de maduración. 

- A adaptación de contidos e procesos á situación e ó ritmo do alumno e da 

alumna. 

- A mellora da acción docente e da metodoloxía empregada. 



 

-  A situación e as posibilidades de cada alumno e alumna 

-  O ritmo persoal e o desenvolvemento integral de cada neno e nena. 

-  O proceso formativo que se propón desenvolver. 

-  A actuación das mestras e a súa relación co alumnado. 

-  A calidade dos estímulos que se ofrecen e a súa acción integral no 

desenvolvemento. 

-  As condicións materiais e físicas da aula e do centro. 

- A relación coa familia como elemento educativo fundamental. 

 

A avaliación será: 

 

Inicial establecerase un procedemento de observación e rexistro durante o 

período de adaptación e semanas seguintes ás mesmas, así como serán 

consultadas  a enquisa sobre datos evolutivos cuberta polas familias. 

Así mesmo, nun primeiro momento, durante as primeiras sesións, realizase unha 

valoración inicial dos coñecementos e actitudes cara o tema a tratar, por medio 

de asembleas onde, mediante o rexistro anecdótico e a observación, anotaranse 

as ideas previas. 

Durante o primeiro trimestre cubrirase o informe de Avaliación inicial de cada 

alumno e alumna. 

Criterios da avaliación inicial 

– Cuestionario para a entrevista inicial coas familias. 

– Informe de avaliación inicial. 

– Guía de observación do período de adaptación e informe valorativo sobre o 

mesmo. 

- Rexistros da observación das actividades de aula. 

 



 

Continua; a observación sistemática e individualizada, a anotación ou rexistro 

de datos,e a interpretación dos rexistros serán as bases da a  avaliación 

continua. 

Criterios da avaliación continua 

- Boletíns trimestrais 

- Rexistros da observación das actividades de aula. 

 

Final; ao final do curso  cubriremos  os informes pertinentes cos datos que se 

vaian recollendo ao longo de todo o proceso de avaliación continua, onde 

aparecerán o grao de adquisición dos diversos tipos de capacidades reflectidas 

nos obxectivos xerais, destacando ademais as adquisicións acadadas por cada 

neno/a e as medidas de reforzo ou adaptación empregadas no seu caso. 

Criterios da avaliación final 

– Boletíns trimestrais 

- Rexistros da observación das actividades de aula. 

– Informes anuais de avaliación individualizado de 4º nivel. 

 

Avaliación da práctica docente 

 

Realizarase a través da análise nas reunións de nivel, así como na utilización do 

seguinte cuestionario: 

S /N 

Foi boa a relación entre o docente e o seu alumnado? 

Poténciase o traballo en equipo? 

Percíbese un ambiente de confianza, distendido, fluído, relaxado, imposto? 

Foron as actividades axeitadas ao grupo-aula? 

As familias colaboraron no grao que se esperaba? 

 



 

Avaliación de tempo, espazos e materiais 

 

- Tempo 

 

Foron flexibles? 

Respectáronse os ritmos xerais e particulares? 

espazos 

Organizáronse axeitadamente? 

Permitiron o desprazamento do alumnado? 

Favoreceron o intercambio de ideas? 

Favoreceron a autonomía? 

Fomentaron o espírito de orde? 

 

- Materiais 

 

Están ao alcance de todos? 

Localízanse visualmente con facilidade? 

Foron: educativos, motivadores, axeitados, socializantes, non sexistas, 

atractivos, suficientes, seguros, limpos, estimulan a imaxinación 

 

11-  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Manterase unha constante atención cara a posible detección precoz de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento no alumnado, cunha acción 

sistemática de carácter preventivo e compensador intentando paliar os 

transtornos existentes cunha atención axeitada. 

Levándose a cabo unha atención á diversidade en coherencia cos obxectivos do 



 

centro reflexados no PEC, partindo do Plan xeral de atención á diversidade do 

centro (PXAD) e atendendo á LOE (2006) e ao Decreto 320/96 de 26 de xullo, 

de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas 

especiais na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Esta atención refléxase no desenvolvemento de actitudes de respecto e 

solidariedade, valores e normas de convivencia, a flexibilización da aula e 

actividades, adecuación de espazos e metodoloxía segundo as necesidades 

individuais do neno/a, traballo individualizado e con diferentes grupos 

heteroxéneos e actividades de reforzo ou ampliación. 

En busca dunha resposta educativa de calidade, procúrase en todo momento un 

ambiente acolledor, distendido e familiar. 

En cada unha das aulas de tres anos preséntanse casos con necesidades 

específicas na atención polo que no proceso de ensino-aprendizaxe están 

ubicados en zonas de menor distraccións así como a constante exigencia da súa 

participación nas explicacións e actividades. 

Adáptanse espazos na aula onde se  minimizan as distraccións e se favorece a 

anticipación das actividades a realizar: zona de traballo individual, zona de 

rutinas, zona de xogo común e zona de traballo en equipo. 

Realízanse adaptacións organizativas e de agrupación favorecendo sempre a 

súa integración e normalización no traballo do grupo-aula. 

 

12-PERÍODO  DE ADAPTACIÓN 

 

O equipo de 4º nivel de Educación Infantil do CEIP Fogar, realiza a concreción 

do período de adaptación para este curso 2018/2019, seguindo as indicacións 

establecidas na Orde do 12 de xuño do 2017, que establece o calendario 

escolar para o presente curso; e o plan de adaptación aprobado para o centro 

que está recollido no Proxecto Educativo do centro e realizado en función do 



 

establecido na Orde do 22 de xullo do 97, que regula algúns aspectos 

organizativos e de funcionamento; e a Orde do 25 de xuño do 2009, que regula 

o currículo de infantil.  

Así, o período de adaptación ten unha duración dun máximo de 10 días lectivos, 

entre o 12 e o 25 de setembro. Cada grupo aula organízase inicialmente en 4 

subgrupos formados por 5 ou 6 alumnos e alumnas que progresivamente se irán 

xuntando. Así, establecese para o presente período escolar o seguinte 

calendario:  

HORARIO PARA O PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

• MÉRCORES 12  

10.00 h  a  11.30 h GRUPO A 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO B 

• XOVES 13  

10.00 h  a  11.30 h GRUPO  C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO  D 

• VENRES 14   

10.00 h  a  11.30 h GRUPO A 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO B 

• LUNS 17 

10.00 h  a  11.30 h GRUPO C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO D 

• MARTES 18 

10.00 h  a  11.30 h GRUPOS A e C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPOS B e D 

• MÉRCORES 19 

10.00 h  a  11.30 h GRUPOS A e C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPOS B e D 



 

• XOVES 20 

10.00 h  a  11.30 h GRUPOS A e C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPOS B e D 

• VENRES 21 

10.00 h  a 13.00 h  TODOS (GRUPOS A, B, C, D) 

• LUNS 24 

10.00 h  a 13.00 h  TODOS (GRUPOS A, B, C, D) 

• MARTES 25.  FIN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

10.00 h  a 13.00 h  TODOS (GRUPOS A, B, C, D). 

 

Así mesmo establécese unha reunión grupal coas familias de todo o alumnado 

matriculado no nivel o día 11 de setembro ás 11:30 horas, estando presente na 

parte inicial o Equipo directivo ademais das titoras e mestras de apoio. Nesta 

reunión abórdase toda a organización do período de adaptación así como outros 

aspectos organizativos do curso.  
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1. INTRODUCIÓN 

A programación que se presenta a continuación vai dirixida ao alumnado de 5º de 

educación infantil.   

Resulta complexo atender tantos e tantos factores que interveñen no proceso de 

ensino-aprendizaxe. Porén, se queremos garantir o éxito deste proceso, debemos 

programar tendo en conta o contexto e as necesidades dos nenos/as. 

A contextualización curricular, realízase en base aos referentes que veñen dados 

polas concrecións curriculares do sistema educativo, así, o primeiro momento son o 

REAL DECRETO 1630/2006 de ensinanzas mínimas para o 2º ciclo de Educación 

Infantil e o DECRETO 330/2009 de 4 de xuño, polo que se establece o currículo de 

Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia. O seguinte nivel é o 

PROXECTO EDUCATIVO, que recolle as características de intervención educativa. 

O terceiro momento é a PROGRAMACIÓN DOCENTE DE CICLO elaborada polo 

profesorado do ciclo cunhas directrices máis xerais que guían a PROGRAMACIÓN 

DE NIVEL e de AULA, constituída por un conxunto de proxectos ordenados e 

secuenciados, elaborada por cada mestra para o seu grupo de alumnos/as. 

Outros documentos de xestión do centro necesarios para elaborar a presente 

programación son: Programación Xeral Anual, Plan de Acción Titorial, Normas de 

Organización e Funcionamento e a Memoria Anual do curso anterior. 

 

2.CARACTERISTICAS XERAIS DO CENTRO 

Esta programación vaise desenvolver no CEIP O FOGAR de Carballo, no concello de 

Carballo. Este centro está situado nunha zona urbana fundamentalmente dedicada a 

servizos, industria e agricultura, sendo a súa comunidade educativa dun nivel 

socioeconómico medio. 



 
As súas unidades de educación infantil  en funcionamento son 9. 

Sendo como é este Centro, un dos máis grandes da Comunidade, as dependencias 

teñen que estar loxicamente de acordo coa súa magnitude. 

O centro está dividido en dous grandes bloques, un deles albergou no seu tempo e 

na primeira e segunda planta o "Internado da antiga Escola Fogar" . Hoxe estas dúas 

plantas están ocupadas polo alumnado de Educación Infantil, o Departamento de 

Orientación, a aula de psicomotricidade, a aula de Informática, a sala de xogos 

(creada durante o curso anterior) e a biblioteca de infantil. A planta baixa deste bloque 

está ocupada por: as cociñas, comedor, hall de entrada, biblioteca, secretaría, 

dirección e sala de mestres/as. 

O Segundo bloque está ocupado, na planta baixa por os ximnasios, e nas plantas 1ª 

e 2ª por o alumnado de Educación Primaria, aulas de Audición e Linguaxe, Pedagoxía 

Terapéutica, idiomas, laboratorio, audiovisuais e Música.  

Á parte o Centro conta con pista de baloncesto, balonmán, fútbol ao aire libre. Tamén 

dispón dunha pista polideportiva cuberta. 

A programación que se presenta a continuación vai dirixida ao alumnado do segundo 

ciclo de educación infantil, en concreto 5º. Este curso, o ciclo está formado por 9 

unidades das cales 3 son de 5º. 

- 4 anos A con 25 alumnos/as. 

- 4 anos B  con 25 alumnos/as. 

- 4 anos C  con 25  alumnos/as. 

O equipo de Educación Infantil está formado por: 

• Por 9 mestres/as titores/as. 

• 3 mestras de apoio. 



 
• 1 mestre especialista en Educación Física, o cal impartirá unha sesión semanal de 

psicomotriciade a cada aula. 

• 1 mestra especialista en inglés, a cal impartirá unha sesión semanal a cada aula. 

• 1 mestra especialista en relixión, a cal impartirá unha sesión semanal a cada aula 

con aqueles nenos/as que así o soliciten.   

• Ademais se traballa en todo momento co Departamento de Orientación e as 

persoas coidadoras do centro. 

O centro conta con horario de xornada única, cun horario de 9:30 h a 14:30 h durante 

todo o curso. 

No centro cóntase cos servizos complementarios de: comedor e transporte escolar. 

 

3.CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

Esta programación está elaborada para tres  grupos (A,B e C) de 25  alumnos/as 

en cada unha das tres aulas,  que conforman o grupo/clase, escolarizados no 

primeiro curso do segundo ciclo de educación infantil, é dicir, de 4 anos. 

Os nenos/as teñen unhas características comúns debido á súa idade; pero hai nas 

aulas unha diversidade lóxica dun grupo destas dimensións. De forma xeral, os 

rasgos máis peculiares son:  

 O seu pensamento é sincrético, intuitivo e concreto, pero comezan a aparecer 

os primeiros trazos de abstracción. Para favorecer a capacidade perceptiva, os 

procesos intelectuais e os do pensamento, é conveniente estimular a función dos 

órganos sensoriais en todo momento, procurando que en cada captación se utilicen 

todos os sentidos posibles. A partires dunha percepción global iníciase o proceso 

de pensamento analítico.  



 
 Non comprenden a sucesión do tempo, descoñecendo practicamente as nocións 

de pasado e futuro. 

 Son extraordinariamente imaxinativos. A súa espontaneidade e orixinalidade fan 

que confundan ás veces a realidade coa fantasía. Necesitan axuda para aprender 

a captar esas diferenzas, aínda que deben seguir desenvolvendo a creatividade e 

amando a fantasía. 

 

 No ámbito lingüístico ao neno gústalle escoitarse a si mesmo e experimentar 

coas palabras, por iso é moi común nel o soliloquio.  

  Están en constante dúbida sobre o mundo que os rodea, por iso teñen unha grande 

curiosidade por descubrir cousas e preguntan constantemente ao adulto. 

 A nivel motor o neno acada a esta idade axilidade e soltura nos seus movementos. 

A maioría dos alumnos/as pertencen a unha clase sociocultural media. 

A lingua vehicular da aula é o galego segundo o ditaminado na Orde 25 de Xuño de 

2009 atendendo á primeira ensinanza na lingua materna predominante entre o 

alumnado. Non obstante, tendo en conta a Lei 3/1983 do 15 de Xuño de 

Normalización Lingüística, o D. 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo e o 

artigo 13º do Decreto 330/2009 coidase que adquiran de forma oral e escrita o 

coñecemento tanto do galego coma do castelán, as dúas linguas oficiais de Galicia, 

dentro dos límites propios desta etapa. En colaboración co profesorado especialista, 

tal e como establecen o Real Decreto 1630/2006 e a Orde 25 de Xuño de 2009 

foméntase unha primeira aproximación á lingua estranxeira, neste caso o inglés, 

fundamentalmente nas rutinas habituais da aula. Cumprindo co enfoque globalizador 

e integrador propio da nosa etapa, tanto as linguas ambientais, castelán e galego, 

como a lingua adicional, inglés, son levadas á práctica dun xeito integrado e diverso. 



 
Dentro do alumnado de 5º de Educación Infantil hai tres posibles casos de NEAE 

(pendentes de valoración por parte do Departamento de Orientación) e un que se 

acolle ó Programa de Alerta Escolar. 

 

4.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Respecto ás competencias básicas na etapa da Educación infantil, o Decreto 330/09 

do 4 de xuño sinala que aínda que veñen indicadas para o ensino obrigatorio, é 

preciso que o seu desenvolvemento se inicie dende o inicio da escolarización, de 

xeito que a súa adquisición se realice de forma progresiva e coherente. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea establecéronse oito 

competencias básicas e a  adquisición destas competencias traballarase do seguinte 

xeito: 

• Competencia en comunicación lingüística: achegando aos nenos/as ás distintas 

formas de expresión e comunicación nos distintos contextos, a través de rutinas 

como a lectura do conto e actividades coma teatro. 

• Competencia matemática: introducindo ao alumnado nas operacións matemáticas 

a través de tarefas relacionadas coa vida cotiá, así como mediante a realización 

de actividades manipulativas. 

• Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: a través da 

realización de, entre outras actividades, de diferentes experimentos na aula así 

como na elaboración e mantemento do horto escolar. 

• Tratamento da información e competencia dixital: mediante a procura de 

información, uso de aplicacións... 

• Competencia social e cidadá: traballarase a través da aplicación na aula da 

aprendizaxe cooperativo, resolución de conflitos... 



 
• Competencia cultural e artística: entendemos a aula coma un espazo onde o 

profesorado actuará como mediadores culturais transmitindo polo que ao longo do 

curso se presentarán e interpretarán diferentes expresións artísticas e culturais 

(teatro, arte, música...) fomentando a creatividade dos alumnos e alumnas. 

• Competencia para aprender a aprender: desenvolverase fundamentalmente a 

través da investigación por proxectos, actividades manipulativas e autocorrexibles 

e do traballo das habilidades cognitivas propias das actividades de Filosofía para 

nenos. 

• Autonomía e iniciativa persoal: promoverase a través das actividades rutinarias, 

utilización dos recunchos e bandexas Montessori entre outros. 

 

5.OBXECTIVOS 

A continuación presentamos os obxectivos que se perseguirán tendo como referencia 

tanto as capacidades que se pretenden desenvolver a través dos obxectivos de ciclo 

que configuran o currículo de E.I. atendendo ao Real Decreto 1630/2006 de 29 de 

decembro e ao Decreto 330/2009, do 4 de xuño. 

Obxectivos para a área de coñecemento e autonomía persoal 

 Lograr unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, identificando as súas 

características e calidades persoais, así como as súas diferenzas cos demais. 

 Identificar e expresar sentimentos, emocións, necesidades e respectar as dos 

demais. 

  Confiar nas capacidades propias e axudar aos demais a sentirse ben coas súas. 



 
 Recoñecer as súas propias posibilidades e limitacións a través da interacción con 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e logrando maior 

autonomía persoal. 

 Respectar e valorar as diferenzas individuais dentro do grupo e de fóra do mesmo. 

 Participar activamente nos xogos e gozar xogando relacionándose cos demais. 

 Comprender, aceptar e valorar as regras para xogar, cooperar e axudar aos 

demais. 

 Pedir e aceptar a axuda das persoas e valorar dita axuda.   

 Adquirir actitudes e hábitos de benestar, seguridade persoal e hixiene. 

 Adquirir hábitos de orde, constancia e organización referidos á realización de 

tarefas. 

 Identificar os riscos habituais da contorna e utilizar estratexias adecuadas para 

evitalos. 

Obxectivos para a área do coñecemento da contorna 

 Descubrir as matemáticas na vida cotiá, converténdose a linguaxe matemática nun 

instrumento básico para interactuar, para pensar e planificar as accións. 

 Ser quen de rexistrar, ordenar e comparar datos obtidos a partir de situacións reais. 

 Orientarse temporalmente en situacións cotiás. 

 Establecer relacións de orientación espacial: localización, dirección, distancia e 

posición. 

 Identificar e profundar nas características e funcións dos seres vivos. 



 
 Valorar a importancia do medio natural así como respectar e coidar a contorna. 

 Formular hipóteses, contrastar e buscar respostas e explicacións ás causas. 

 Participar en proxectos de investigación no medio natural e expresar as actividades 

realizadas e os resultados obtidos mediante distintas representacións. 

 Progresar no coñecemento das normas de convivencia e modos de comportamento 

social e mostrar unha actitude positiva á hora de compartir e resolver conflitos. 

 Coñecer e participar das nosas tradicións e coñecer e valorar  outras culturas. 

Obxectivos para a área de linguaxes: comunicación e representación 

 Utilizar diferentes linguaxes como instrumentos de comunicación, expresión e 

goce.   

 Saber comunicarse nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade con actitude 

positiva. 

 Expresarse oralmente e saber escoitar aos demais, así como recoñecer a 

importancia do silencio, os xestos e as miradas en determinados momentos. 

  Aproximarse á lectoescritura a través de diferentes tipos de texto. 

 Comprender as intencións e as mensaxes que manifestan outras persoas 

oralmente. 

 Interesarse e gozar coa literatura infantil. 

 Utilizar a biblioteca e valorala como recurso informativo, entretemento e gozo. 

 Dramatizar as súas propias experiencias e respectar as dos demais. 

 Achegarse á arte nas súas diferentes manifestacións. 



 
 Gozar coa imaxinación, a fantasía, a expresión para enriquecer as súas 

actividades. 

 Utilizar e manexar as novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe e goce. 

 Aprender a aprender a través da utilización de recursos tecnolóxicos. 

5.1.Obxectivos específicos: 

Estableceremos a continuación os obxectivos específicos que pretendemos que os 

nenos/as acaden e traballen ó longo do curso escolar, á hora de acadalos deberemos 

ter en conta que contamos na aula con nenos e nenas de niveis diferentes, por iso, 

teremos que adaptalos ás posibilidades e características de cada un deles: 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

O corpo e a propia imaxe 

 Afianzar a identidade persoal. 

 Gozar ao expresar os sentimentos e os intereses propios. 

 Desenvolver a atención visual. 

 Desenvolver a percepción espacial. 

 Identificar as partes do corpo. 

 Expresar gustos e preferencias. 

 Desenvolver a capacidade de elixir segundo as preferencias persoais. 

 Iniciarse na expresión de sentimentos e vivencias. 

 Desenvolver a imaxinación e a creatividade. 

Xogo e movemento 

 Desenvolver a motricidade fina. 

 Aprender novos xogos e gozar deles. 



 
 Comprender as normas de xogo. 

 Esforzarse por mellorar a coordinación dos movementos globais e adquirir 

seguridade. 

 Explorar e aceptar as posibilidades e as limitacións do propio corpo. 

A actividade e a vida cotiá 

 Adquirir hábitos de orde. 

 Participar na celebración de festas. 

O coidado persoal e a saúde 

 Iniciarse en hábitos de autonomía. 

 Consolidar hábitos de saúde e hixiene. 

 Discriminar actitudes axeitadas e inaxeitadas. 

 Iniciarse nos hábitos de responsabilidade. 

 Comprender as necesidades básicas do corpo. 

 Adquirir hábitos de saúde e hixiene. 

 Tomar conciencia da importancia dunha alimentación saudable. 

Coñecemento do contorno 

Medio físico: elementos, relacións e medida 

 Discriminar nocións de medida. 

 Agrupar e clasificar obxectos segundo as súas características. 

 Identificar nocións de espazo. 

 Identificar e recoñecer diferentes formas xeométricas. 

 Identificar números relacionándoos coa vida cotiá. 

 Identificar nocións de cantidade. 

 Desenvolver a percepción visual e o razoamento lóxico. 



 
 Desenvolver a percepción temporal. 

 Desenvolver o pensamento lóxico-matemático. 

Achegamento á natureza 

 Identificar algunhas características da fauna e flora. 

 Adquirir hábitos de responsabilidade relacionados co coidado da natureza. 

 Iniciarse no coñecemento do ciclo vital dalgúns animais. 

 Discriminar accións de respecto e coidado cara aos animais. 

Cultura e vida en sociedade 

 Coñecer os diferentes recunchos e materiais da aula. 

 Fomentar  e valorar a adquisición de hábitos de orde. 

 Relacionarse cos membros da comunidade escolar, respectando as diferenzas e 

fomentando os hábitos de convivencia. 

 Explorar e manipular diversos materiais relacionados coas actividades cotiás e 

recoñecer a súa función. 

 Valorar a importancia da familia. 

 Recoñecer tradicións da contorna. 

 Adquirir hábitos de responsabilidade. 

Linguaxes: comunicación e representación 

Linguaxe verbal 

 Escoitar, falar e conversar 

 Aprender e comprender o vocabulario axeitado ó centro de interese traballado no 

momento dado. 

 Expresar oralmente feitos ou acontecementos. 

 Participar activamente nas actividades de expresión oral. 

 Aproximación á lingua escrita 



 
 Desenvolver a motricidade fina. 

 Reproducir trazos libres utilizando diversas ferramentas, mostrando unha boa 

coordinación visual e motora. 

 Exercitar e afianzar o trazo vertical e horizontal seguindo a dirección correcta. 

 Exercitar e afianzar o  trazo inclinado e circular seguindo a dirección correcta. 

 Aproximarse ó trazo de grafías convencionais. 

 Achegamento á literatura 

 Mostrar interese e respecto polos contos. 

 Comprender un conto. 

 Comprender  e memorizar distintos tipos de textos orais. 

Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 Experimentar, practicar e utilizar correctamente diversas técnicas plásticas. 

 Mostrar satisfacción ao explorar, manipular e aprender novas técnicas. 

 Demostrar gusto pola creatividade e a imaxinación nas producións plásticas. 

 Desenvolver a creatividade nas distintas creacións artísticas. 

 Coñecer diferentes artistas e obras plásticas. 

 Fomentar a sensibilidade musical. 

 Escoitar e aprender  cancións. 

 Identificar e discriminar calidades do son: intensidade, tono, timbre e duración. 

 Fomentar unha actitude relaxada e atenta durante as audicións. 

Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 Avanzar no emprego do encerado dixital interacivo e na procura en internet. 

 Iniciarse no emprego de equipos informáticas. 

 



 
6.CONTIDOS   

Os contidos son un instrumento que permiten desenvolver ao alumnado as 

capacidades recollidas nos obxectivos de etapa, de ciclo e específicos.. Partindo do 

Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro e o Decreto  330/2009, de 4 de xuño, 

expresaranse os seguintes contidos en función das tres áreas de coñecemento e 

aos correspondentes bloques de contidos de cada unha. 

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

O corpo e a propia imaxe 

 Identidade persoal. 

 Recoñecemento dos propios intereses. 

 Atención visual e percepción espacial. 

 Identificación das partes do corpo. 

 Expresión das propias preferencias. 

 Identificación e expresión de sentimentos e vivencias. 

 Desenvolvemento da imaxinación e da creatividade. 

Xogo e movemento 

 Desenvolvemento da motricidade fina. 

 Gusto e interese polo descubrimento de novos xogos. 

 Progresión na comprensión das normas de xogo. 

 Realización de exercicios para mellorar a coordinación de movementos e 

conseguir seguridade. 

 Exploración das posibilidades e as limitacións do propio corpo. 

A actividade e a vida cotiá 



 
 Adquisición de hábitos de orde. 

 Satisfacción e gozo durante a celebración de festas. 

O coidado persoal e a saúde 

 Hábitos de autonomía: vestirse e desvestirse só. 

 Adquisición de hábitos de saúde e hixiene. 

 Discriminación de actitudes axeitadas e inaxeitadas. 

 Hábitos de responsabilidade: interesarse en participar nas actividades da clase e 

respetar as normas. 

 Comprensión das necesidades básicas do corpo. 

 Adquisición e comprension de hábitos de saúde e hixiene. 

 A alimentación saudable como necesidade básica do corpo. 

 

Área de coñecemento do contorno 

Medio físico: elementos, relacións e medida 

 Discriminación de diferentes nocións de medida. 

 Clasificación de obxectos segundo as súas características. 

 Nocións de espazo. 

 Figuras xeométricas: círculo, cadrado, triángulo e rectángulo. 

 Identificación de números relacionándoos coa vida cotiá. 

 Identificación de nocións de cantidade. 

 Desenvolvementos da percepción visual e razoamento lóxico. 

 A percepción temporal. 

 Desenvolvemento do pensamento lóxico-matemático. 



 
Achegamento á natureza 

 Características da flora e da fauna. 

 Respecto e responsabilidade cara o coidado da natureza. 

Cultura e vida en sociedade 

 Adquisición de hábitos de orde. 

 Respecto e aprecio polos membros da comunidade escolar. 

 Valoración da importancia da familia. 

 Tradicións da contorna. 

 Adquisición de hábitos de responsabilidade da vida cotiá. 

Área de linguaxes: comunicación e representación 

Linguaxe verbal 

 Escoitar, falar e conversar 

 Adquisición e utilización de vocabulario relacionado co centro de interese a 

traballar no momento dado. 

 Utilización da linguaxe oral como medio para comunicar vivencias e ideas propias. 

 Participación nas actividades de expresión oral. 

 Aproximación á lingua escrita 

 Desenvolvemento da motricidade fina e coordinación óculo-manual. 

 Avance na realización de trazos libres. 

 Exercitación da coordinación visual e motora mediante a realización de trazos 

utilizando diversas ferramentas. 

 Iniciación no trazo de grafías convencionais. 

  



 
 Achegamento á literatura 

 Interese e respecto polos contos. 

 Comprensión e reflexión a través dos contos. 

 Textos orais: cancións, poesías e rimas. 

Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 Utilización de diferentes técnicas plásticas. 

 Interese e gusto polas novas técnicas plásticas. 

 Desenvolvemento da creatividade. 

 Coñecemento de diferentes artístas e obras plásticas. 

 Fomento da sensibilidade musical. 

 Escoita e reprodución de cancións. 

 Identificación e discriminación de calidades do son: intensidade, tono, timbre e 

duración. 

 Relaxación e atención ante as audicións. 

 

Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación 

 Progreso no emprego do encerado dixital interactivo e na procura na internet. 

 Valoración do encerado dixital interactivo como ferramenta de expresión, comuni-

cación e creación. 

 Iniciación no uso de equipos informáticos. 

 Valoración da internet como ferramenta de creación, expresión e comunicación. 

 

  



 
7.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Tal e como se indica na Orde do 25 de xuño de 2009, os criterios de avaliación serán 

os referentes para coñecer en que medida o alumnado desenvolveu as capacidades 

enunciadas nos obxectivos e para identificar as aprendizaxes adquiridas, así como 

valorar o grao de iniciación no desenvolvemento das competencias básicas. 

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

✓  Coñece algunhas características específicas do seu corpo e do dos outros.     

✓  Mostra unha imaxe positiva de si mesmo e acepta aos demais tal e como son. 

✓   Mostra destreza nas actividades de movemento: saltar, correr, virar… 

✓   É capaz de regular algúns comportamentos en situacións e contextos diferentes.   

✓  Cumpre rutinas e habilidades sociais. 

✓  Progresa na realización de actividades da vida cotiá. 

✓  Axuda e colabora cos demais, así como valora a axuda prestada polos demais. 

✓  Practica hábitos de hixiene, saúde, alimentación, orde e limpeza. 

 

Área de coñecemento da contorna 

✓  Recoñece as formas xeométricas. 

✓  Utiliza os números para a vida cotiá e recoñece a súa importancia. 

✓   Resolve problemas que implican operacións sinxelas (poñer, quitar, repartir).   

✓  Utiliza cuantificadores básicos: algo máis, moitos, poucos... 

✓  Identifica algunhas características dos animais e plantas da súa contorna.   



 
✓  Colabora en manter limpos os espazos onde se desenvolve e respecta o medio. 

✓   Respecta as normas de convivencia dentro dos diferentes grupos sociais. 

✓  Acepta e cumpre as responsabilidades que se lle mandan. 

✓  Coñece algúns cambios que se producen na contorna por intervención do ser humano.   

✓  Coñece algúns signos de identidade da cultura galega. 

Área de linguaxes: comunicación e representación 

✓  Exprésase de forma oral nas dúas linguas oficiais, na medida das súas posibilidades 

✓   É capaz de expresar os seus sentimentos, emocións, necesidades, intereses 

✓  Comprende mensaxes que conteñen varias accións nas dúas linguas oficiais. 

✓   Posúe un vocabulario adecuado á súa idade. 

✓   Inventa e explica historias reais ou imaxinarias, así como describe  lugares e 

experiencias.   

✓  Progresa na adquisición da lectura. 

✓  Reproduce a direccionalidade da escritura. 

✓   Iniciase no recoñecemento e na escrita de palabras coñecidas. 

✓   Identifica e reproduce letras en maiúscula. 

✓  Mostra Interese por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e lexibles. 

✓  Reproduce cancións, poesías, retahílas, etc.   

✓  Goza utilizando a biblioteca como un espazo de diversión e coñecemento 

✓   Debuxa con intención figurativa e detalles.    

✓  Utiliza distintas técnicas de expresión plástica.   



 
✓  Goza coa manipulación, a creación, reprodución,… de obras artísticas. 

✓  Identifica diferentes artistas e obras plástica. 

✓  Discrimina sons de instrumentos coñecidos. 

✓  Coñece algúns parámetros do son. Segue ritmos. 

✓  Progresa no uso das tecnoloxías na medida das súas posibilidades. 

 

8.  METODOLOXÍA 

A metodoloxía constitúe o conxunto de normas e decisión que organizan de forma global a 

acción didáctica da aula, papel que xogan os nenos/as, mestres/as, as familias, a utilización 

de medios e recursos, a organización de tempos e espazos … 

A metodoloxía que se utilizará será participativa, globalizada, significativa, activa e lúdica, 

sustentándose en catro piares: Constructivismo, Montessori, Waldorf, ABN e ABP que nos 

permita acadar o desenvolvemento integral do neno. 

Constructivismo: O alumno será o protagonista do seu aprendizaxe en todo momento e 

será el o que irá construíndo o seu coñecemento coa nosa axuda. Partiremos do nivel de 

desenvolvemento do alumno tendo en conta os coñecementos previos para construir unha 

aprendizaxe significativa, que nos permita relacionar os coñecementos previos cos 

aprendidos. Fomentaremos a capacidade do alumno de aprender a aprender por sí mesmo. 

Utilizaremos o método constructivista na lectoescritura dado que respecta o ritmo madurativo 

do neno e parte da base de que aprendemos a ler e escrinir para comunicarnos. Así pois 

partiremos do propio nome do neno xa que é o máis significativo para él e utilizaremos 

receitas de cociña, carteis, contos,... respectando en todo momento a madurez de cada 

alumno e alumna. 



 
Montessori: Favorecemos a autonomía do neno e a capacidade de elixir entre diferentes 

actividades dentro dun entorno ordenado. Será el quen decida a actividade a realizar e o 

tempo que adicará a mesma acordo ao seu interese e habilidade. As actividades na súa maior 

parte presentaranse en bandexa porque delimitan cada actividade de forma individual de 

maneira que o neno non ten que pensar que materiais precisa para facer a actividade. Do 

mesmo xeito así facilítase a tarefa de recoller e sacar materiais e contribúen a crear un orden 

claro no espazo e na mente do neno. 

Waldorf: Partimos do desenvolvemento de cada neno/a respetando o seu ritmo individual. 

Mediante a utilización de materiais naturais, non tóxicos e sinxelos traballamos e estimulamos 

a súa imaxinación. 

Cálculo ABN (Calculo aberto baseado en números): Na área lóxico-matemática seguiremos 

o método de cálculo ABN, onde o fundamento principal é o traballo co número e non con 

cifras. É unha metodoloxía aberta e natural mediante a cal os nenos/as aprenden ao seu 

ritmo, con situacións próximas e manipulables. Desenvolve unha gran capacidade de cálculo 

e mellora notablemente unha aprendizaxe conceptual basado na comprensión dos procesos,  

non solo no seu estudio memorístico. 

ABP (Aprendizaxe baseada en proxectos): Utilizarase o traballo por proxectos para que os 

nenos/as desenvolvan as súas capacidades e potenciais fomentando así a innovación e a 

investigación educativa. Partiremos dos intereses dos alumnos, os cales deberán investigar 

e pensar cómo continuar aprendendo, dándolle estratexias para aprender por si mesmos. O 

importante neste caso non será o resultado senón o proceso para chegar a el. 

Secuencias didácticas: Levaranse a cabo co fin de traballar de maneira puntual centros de 

interese que xurdan na vida cotía da aula e do centro (conmemoracións, saídas, plans de 

centro...). 



 
Con esta metodoloxía propiciarase en todo momento a observación, a experimentación, a 

formulación de hipóteses, a innovación educativa e o fomento pola lectura. A metodoloxía que 

utilizaremos ao longo de todo o curso estará baseada nos seguintes principios: 

 A aprendizaxe será significativa xa que a mesma asegura que os coñece-

mentos adquiridos dentro e fóra da aula poidan ser empregados nas circuns-

tancias nas que o alumno/a vive e nas cales poida chegar a necesitalos. Im-

plica o capacitalos para comprender e interpretar a realidade, valorala, tomar 

opcións e intervir sobre ela. Para que a aprendizaxe sexa significativa teremos 

moi en conta os: 

• Contidos significativos ( estrutura interna coherente, clara e organizada) 

• Coñecementos previos. 

• Motivación (potenciando a acción, a manipulación, o xogo, a verbalización) 

• Interese (nacemento dun irmán, unha festas) 

  A ensinanza será globalizada. A forma de vivir e coñecer nestas idades é 

global, calquera acción – interacción co seu entorno tanto físico como social, 

pon en xogo todos os ámbitos da súa persoa: intelectuais, físicos, emocionais. 

As actividades globais vivenciais son a forma de coñecemento que mellor se 

adecúan ás características do alumnado e ás finalidades educativas que per-

seguimos, xa que, cada proxecto é un anaco de vida real que levamos á aula 

e da que aprendemos. A partir deses proxectos, poderemos ofrecer unha rea-

lidade máis global, que lles permita unha conexión real cos seus intereses co-

tiás. Polo que, partindo da necesaria planificación do noso traballo como pro-

fesionais de infantil, daremos conta da debida flexibilidade e da improvisación. 



 
  A individualidade – interacción cos outros: Os procesos de construción do 

coñecemento son individuais, polo que os ritmos de aprendizaxe e desenvol-

vemento son diferentes aínda nun mesmo grupo de idade. Exporemos un tra-

ballo que responda a cada unha das individualidades, que permita a cada 

neno/a seguir o seu propio ritmo de aprendizaxe, en función das súas carac-

terísticas persoais, de maneira  que cada un reciba as axudas necesarias para 

lograr o máximo desenvolvemento das súas potencialidades. Evitaremos 

como mestras impor un único modelo ou meta a conseguir por todos os inte-

grantes do grupo, ofrecendo unha ampla gama de ofertas onde atopen res-

posta as demandas e peculiaridades de cada un/unha. Esta diferenza indivi-

dual non é contraditoria cos procesos de socialización, que non só deben res-

pectarse, senón que continúen un dos obxectivos esenciais da escola. 

  A afectividade como eixe que xira en todo o proceso que crea un ambiente 

no que o neno se sinta integrado no grupo, os mestres teñen que atender á 

diversidade, contribuíndo á socialización. 

 O principio de xogo: o xogo constitúe o modo fundamental de relación entre 

os nenos/as desta idade, de aí que sexa necesario concederlle o protagonismo 

que merece dentro do proceso educativo, evitando a falsa dicotomía entre 

xogo e traballo escolar.   

 Na metodoloxía incluirase o uso equilibrado e axustado das novas tecnoloxías 

como recurso didáctico para levar a cabo diferentes actividades sempre adap-

tadas aos ritmos e necesidades do alumnado e aos recursos dispoñibles no 

centro. 

 Se traballará coordinadamente co ciclo e os diferentes membros da 

comunidade educativa. 



 
8.1. AS RUTINAS: TEMPOS ADAPTADOS 

As rutinas escolares en Educación Infantil son a base metodolóxica, psicolóxica, 

afectiva e social para a estruturación dunha xornada escolar. A través delas 

traballaranse os distintos contidos e obxectivos para o desenvolvemento das 

diferentes capacidades. 

Nesta etapa, as necesidades biolóxicas, marcan a organización temporal da aula. A 

creación dunha estrutura temporal ordenada e repetitiva das situacións cotiás, 

permite que o alumnado coñeza o que ven despois, ofrecéndolle un marco de 

referencia para iniciarse na orientación no tempo, ao mesmo tempo que se crea un 

contexto predicible e de seguridade para eles na aula. 

Así, mediante as rutinas créanse e fortalécense parte importante dos hábitos 

requiridos a esta idade, proporcionando aos nenos e nenas distintas capacidades de 

desenvolvemento: 

✓  Desenvolvemento da seguridade: para poder saber o que hai que facer en 

cada intre, tendo clara a orde na sucesión de acontecementos ao longo do 

horario. 

✓  Desenvolvemento da autonomía: para poder resolver as necesidades que 

xurdan na súa vida habitual e cotiá. 

✓  Desenvolvemento do pensamento lóxico: Que lle facilitará a comprensión 

do tempo e da sucesión lóxica de acontecementos. 

✓  Desenvolvemento da autoestima: para estar satisfeito da adquisición dos 

hábitos e da interiorización das normas. 

O horario escolar, establecerase, polo tanto, de acordo a estas rutinas, co obxectivo 

primordial de que os alumnos/as  se vaian familiarizando e acomodando a horarios e 



 
aprendendo a anticipar as actividades coñecidas e cotiás, respectando o ritmo propio 

de cada neno/a. O horario escolar terá a seguinte estrutura, tendo en conta que hai 

que incorporar as especialidades os días que correspondan: 

• ENTRADA: Saudámonos, colgamos os abrigos, poñemos o mandilón e 

colocamos a mochila. 

• ASEMBLEA 

• ACTIVIDADES GRUPAIS OU RECANTOS DE ACTIVIDADE 

• MERENDA E ASEO 

• RECREO 

• VOLTA A CALMA E HORA DE LER 

• ACTIVIDADES GRUPAIS OU RECANTOS DE ACTIVIDADE 

• SAÍDA: Sacamos o mandilón, poñemos os abrigos, collemos a mochila e 

despedímonos. 

 

8.2. A ASEMBLEA: CENTRO ORGANIZATIVO E DE CONVIVENCIA DA AULA 

 De entre todas as rutinas da aula, unha das mais importantes, é a da asemblea, pola 

cantidade de tarefas que se realizan nela e pola importancia das mesmas. 

A asemblea é un lugar diferente para encontrarnos cada mañá, para xogar xuntos, 

para ler, escoitar ou dramatizar contos, para relaxarnos, para recibir visitas, para 

construír, para compartir cancións, para observar e aprender, para recibir agasallos, 

para celebrar aniversarios, para organizarnos, para solucionar conflitos... en definitiva  

para vivir e construír a vida diaria da aula xuntos. 



 
Para realizar a asemblea sentarémonos en semicírculo ou en círculo, de forma que 

teñamos á vista a todos os compañeiros e compañeiras e mestra. A asemblea a 

realizamos en varios momentos do día e con diferentes finalidades: 

-     Comezo e fin da xornada. 

- Para o establecemento de normas. 

- Para a estruturación e organización de cada sesión. 

- Para o traballo de obxectivos fundamentais a través das rutinas da asemblea: 

pasar lista, contar quen está no colo, traballo co calendario, establecemento do 

tempo.... 

- Resolución de conflitos e dinámicas de cohesión grupal. 

- Comezo e fin dos recantos. 

- Para a presentación de actividades e materiais novos que logo se utilizarán de 

forma autónoma nos recantos. 

- Xogos de gran grupo: orais, corporais … 

- Lectura de textos: cartas, xornais, contos, poemas … 

- Ante algún acontecemento específico: aniversarios, saídas, festas, visitas... 

- Para falar e para escoitar. 

Polo xeral, sempre que necesitemos a reunión de toda a aula para calquera tipo de 

actividade colectiva, iremos a esta zona, as veces que sexa necesario. 

As competencias que se abordan en asemblea de forma directa e todos os días son: 

A Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia 

no coñecemento e e interacción co mundo física, tratamento da información e 

competencia dixital, competencia social e cidadá e Autonomía e iniciativa persoal. 



 
Ademais  moi frecuentemente tamén se abordan as outras dúas competencias 

básicas: competencia cultural e artística e para aprender a aprender. 

 

8.3. OS RECANTOS: ESPAZOS VIVENCIAIS 

Consideramos á aula como un espazo cultural que educa. A creación duns espazos 

diferenciados e a posibilidade de traballar libremente neles, a través das propostas 

creadas polas mestras, produce unha cultura que propicia a aprendizaxe e 

desenvolve a autonomía, a socialización e o desexo de aprender. 

Os elementos culturais convértense en eixos verticais das nosas programacións e os 

contidos curriculares pasan a ser transversais, técnicas para dominar o mundo. Polo 

tanto non facemos linguaxe escrita nin matemáticas,... senón que realizamos 

proxectos, libros, cancións, contos, xogos... e con iso escribimos e aprendemos. Este 

traballo abordarase a través das diferentes actividades e materiais presentados nos 

diferentes recantos. 

Na distribución do espazo preverase que os nenos/as dispoñan de lugares propios e 

de uso común para compartir, para estar solos e para xogar e para relacionarse cos 

demais; espazos para actividades que requiran unha certa concentración e espazos 

amplos que faciliten o movemento. Toda esta variedade de actividades organizaranse 

en tornos aos recantos e tamén a utilización de talleres: 

→ Esta proposta metodolóxica engloba tanto xogo libre, como propostas de traba-

llos manipulativos, a través dos cales se dará o desenvolvemento social e afectivo, e 

se estruturará o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

→ A distribución da aula faise por “zonas” – espazos fixos e delimitados- nas que se 

van ofrecendo propostas. Esta distribución espacial proporciona unha mellor estrutu-

ración dos materiais, unha maior organización e variedade das propostas, así como 



 
un entorno físico rico en estímulos, oportunidades e posibilidades de acción. Estes 

espazos son estables e fixos durante un tempo, se ben se poden ir modificando ou 

cambiando por outros en función das motivacións e necesidades que xurdan na aula 

→ Esta distribución ofrece grandes posibilidades para a exploración, a participación 

activa, creatividade, o traballo individual xunto co traballo en colaboración, o diálogo, 

a axuda mutua. 

→ Con esta distribución e esta forma de traballar, pretendemos que o alumnado, en 

todos os recantos: 

o Adquira hábitos elementais de organización. 

o Regule o seu propio comportamento. 

o Contribúa ao establecemento de normas. 

o Coñeza as normas propias de cada recanto e as empregue. 

o Sexa autónomo. 

o Valore de forma positiva o traballo en equipo. 

o Desenvolve actitudes de axuda e colaboración cos compeñeiros e compa-

ñeiras. 

Algúns dos posibles recantos que se terán nas aulas son os seguintes: 

1- RECANTO DAS LETRAS  E BIBLIOTECA: Neste recanto englóbanse os xogos 

de letras e a biblioteca. Este espazo esta destinado ao uso, manexo, descubrimento, 

exploración … de todo o que teña relación coas letras, textos escritos, contos orais e 

escritos, composicións … 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

- Aproximar o neno/a á linguaxe escrita. 



 
- Aproximar aos compoñentes da lingua escrita. 

- Realizar as súas propias composicións escritas empezando polo que lle é máis 

próximo:  o nome propio, os nome dos compañeiros, o nome da aula, os da familia, 

os nomes comúns. 

- Crear hábitos lectores e lectores autónomos. 

- Promover o gusto da lectura no tempo de lecer. 

- Ler e interpretar imaxes, códigos e pictogramas. 

2- RECANTO LÓXICA-MATEMÁTICA: Traballamos a actividade lóxica mediante xo-

gos estruturados. Xogamos e construímos cos obxectos. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 - Utilizar a serie numérica para contar obxectos... 
 
- Identificar cantidades e grafías. 

- Realizar seriacións de dous e tres elementos. 

- Realizar clasificacións tendo en conta as características dos obxectos. 

-Manipular xogos que levan a un pensamento lóxico - matemático:  crebacabezas, 

lotos, bingos … 

3- RECANTO DE CONSTRUCIÓNS: A través deste recanto os nenos e nenas de-

senvolverán a observación,  a manipulación e experimentación. Manipulará e experi-

mentará con diferentes elementos e materiais naturais desenvolvendo a vez a súa 

creatividade. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desenvolver nocións espaciais. 

- Fomentar a creatividade. 



 
- Potenciar o pensamento diverxente. 

4- RECANTO DE ARTE: Este recanto está deseñando para que os neno/as poñan 

en funcionamento a súa imaxinación e creatividade nas súas propias producións. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

- Experimentar con diferentes técnicas plásticas. 

- Valorar as propias producións a as dos compañeiros. 

- Descubrir as propiedades dos obxectos: forma, cor, tamaño... 

- Potenciar a súa creatividade e imaxinación. 

5- RECANTO SIMBÓLICO: Este recuncho foi programado pensando na necesidade 

que teñen os nenos e nenas de experimentar roles, imitar condutas propias dos 

maiores e expresarse e resolver conflitos internos e grupais a través do xogo 

simbólico. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

- Dramatizar  diferentes situacións vividas ou imaxinadas. 

- Respectar as normas que rexen o traballo en grupo. 

- Respectar as normas de convivencia. 

- Adquirir progresivamente unha imaxe asustada e positiva de si mesmo, identificando 

as características e calidades persoais, así como as súas diferenzas cos demais. 

- Utilizar as posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do propio corpo. 

- Desprazarse autonomamente nos espazos habituais. 

- Identificar  expresar os sentimentos propios, alleos e desenvolver a empatía 

 

  



 
8.4. PROXECTOS DE TRABALLO. 

Durante este curso iniciarémonos na metodoloxía por proxectos atendendo as 

características da contorna e as características e intereses dos nenos/as.. 

Todo proxecto, sexa do tipo que sexa implica tres elementos: 

• Unha proposta de facer ou coñecer algo. 

• Uns medios para levalo a cabo. 

• Un produto ou realización que se pode avaliar e mellorar. 

É por tanto, un proceso, válido para calquera momento, idade e situación vital. Ao 

longo da vida, cando nos propoñemos ou buscamos algo seguimos este itinerario: 

planificar, realizar, avaliar. Iniciarse na educación infantil neste proceso é importante, 

xa que é unha forma de aprender a vivir, de aprender a ser, a buscar metas, a pór os 

medios para conseguilas e a autoavaliarse. 

Por outro lado,o coñecemento sempre vai xunto ao afectivo, polo que é moi 

importante  crear un desexo polo mundo da cultura. Este desexo non é provocado 

polos contidos escolares senón que se produce detrás deles, no significado que teñen 

para as nosas vidas. O desexo brota cando o que lemos, escribimos ou estudamos 

simboliza algo importante para nós. Non se trata de motivar, senón de que o 

alumnado descubra que, o coñecemento é a chave que abre moitos tesouros. 

O mellor modo de alcanzar este obxectivo é o método de proxectos de traballo, 

pero non entendidos como unha programación fixa de actividades en función duns 

obxectivos e contidos inamovibles, senón como un proceso de construción de 

coñecementos, a partires das experiencias vividas por todas as persoas implicadas, 

ao que se lle outorga unha finalidade educativa. 



 
Nos proxectos de traballo créanse situacións onde os alumnos poden tomar 

decisións, analizar, reflexionar, debater, arriscar hipóteses, contrastar, buscar 

información... é dicir, pensar.    

Existe un certo consenso en definir o proxecto a partires dos intereses do alumnado 

e seguindo unha estrutura metodolóxica que implique a identificación do obxecto de 

investigación dende a consulta de fontes de información directa o indirecta, a relación 

con outras situacións problemáticas, a elaboración de sínteses e a formulación de 

conclusións e a súa difusión. 

Algunhas claves para comprender o significado do traballo por proxectos son: 

• Partir dunha concepción de que os nenos pensan, e dicir, son críticos, reflexivos, 

capaces de crear hipóteses. Non teñen que calar os seus saberes, porque as 

actividades da aula o levan a pór en xogo o que sabe, o que cree... as súas 

hipóteses, os seus coñecementos, as súas crenzas...Son verdadeiros partícipes 

da súa aprendizaxe. 

• A mestra non busca só que o alumno adquira mecanicamente uns contidos, 

senón axudarlle a organizar o pensamento, a relacionar. É dicir, ensinar a pensar. 

Trátase de que o neno cree procedementos precisos, que lle permitan aprender 

de forma autónoma. 

• Unha concepción da alfabetización onde o traballo non radica só en recoñecer 

signos gráficos (o alfabeto), senón que o obxecto de traballo son as prácticas 

sociais de lectura e escritura, que se desenvolven na vida cotiá. Os anuncios, os 

contos, as receitas, os refráns, os xornais... están presentes na aula para ser 

interpretados e escritos. 

• O labor principal da mestra non é transmitir coñecementos senón canalizar, 

orientar, guiar, provocar conflitos... que posibiliten a construción de aprendizaxes. 



 
A mestra proporciona información e estimula para que o neno defina e constrúa 

o seu propio saber. 

Ademais: 

• As interaccións entre os alumnos son unha ferramenta de aprendizaxe, por iso, 

outro aspecto importante é a aprendizaxe colaborativa e cooperativa. No traballo 

por proxectos o outro é alguén que tamén marca a miña aprendizaxe. Eu só non 

chego o mesmo sitio que chego en cooperación cos demais, en grupo.Cando 

traballamos nun proxecto, a información que cada un aporta  enriquecese co que 

aporta os demais, incluso ás veces Contradise dando lugar ao diálogo e a 

verificar, a comprobar, a buscar a postura máis axeitada. E de todos pódese 

aprender. Valores como o respecto ao diferente e a tolerancia trabállanse ao 

longo de todo proxecto. 

Por último sinalar que os proxectos non son unha metodoloxía didáctica, senón unha 

concepción global da educación que rompe cun currículo pechado e que se interroga 

a cerca de como se aprende a ler, a escribir, a contar e a representar o mundo. É 

unha concepción que se basea en escoitar ao suxeito, no fomento do desexo de 

aprender e no traballo colaborativo entre os distintos axentes educativos. Incita a usar 

múltiples linguaxes: oral, corporal, escrito, plástico, matemático... e pon en xogo 

moitas capacidades, conversar, argumentar, consensuar, sintetizar, elixir, optar, 

planificar, comprender... 

Podemos resumir dicindo que a partires do interese do alumnado, este implícase no 

súa propia aprendizaxe, poténciase a colaboración fronte a competición, respéctanse 

niveis e capacidades; en definitiva, aténdese moito mellor a diversidade presente na 

aula. 

 



 
OBXECTIVOS COMÚNS A TODOS OS PROXECTOS 

- Favorecer a creación de estratexias de organización do coñecemento escolar 

en relación ao tratamento da información. 

- Converter aos proxectos nun eixo integrador de todos os coñecementos e sa-

beres escolares, na que a aprendizaxe se produce nun proceso encadeado. 

- Relacionar os diferentes contidos a tratar para facilitar a construción dos co-

ñecementos e a transformación da información procedente dos distintos sabe-

res disciplinares en coñecemento propio. 

- Organizar e xerarquizar os contidos de traballo. 

- Seleccionar e establecer procedementos. 

- Facilitar a apertura da aula ao contorno, involucrando a outras persoas non 

docentes. 

- Elaborar hipóteses, preguntas e explicacións de feitos e experiencias. 

- Facer unha previsión dos recursos necesarios. 

- Tomar conciencia da necesidade de buscar e obter información para ampliar o 

coñecemento. 

- Utilizar e recorrer a diversas fontes de información. 

- Descubrir distintos tipos de texto e soportes como recursos de información. 

- Planificar e organizar as distintas actividades. 

- Tomar decisións conxuntas e chegar a acordos no grupo e co grupo. 

- Buscar solucións a problemas imprevistos. 

- Utilizar técnicas elementais de recollidas de datos. 



 
- Avaliar o proceso, centrándose nas relacións creadas na aprendizaxe e nos 

procedementos, máis que nos contidos. 

 RELACION COS DISTINTOS PROGRAMAS E PROXECTOS DO CENTRO 

BIBLIOTECA: Participaremos nas distintas actividades que se organicen desde a bi-

blioteca tales como contacontos. 

PLAN LECTOR:  Favorecerase o interese pola lectura a través de actividades como 

lectura de contos, representacións teatrais por parte do alumnado, recitais e activida-

des de acompañamento na lectura, nas cales os alumnos de cursos máis altos pode-

rán ler aos mais pequenos. 

PROGRAMA VOZ NATURA: Dentro deste programa e en colaboración co Horto Eco-

lóxico de Carballo realizaremos distintas actividades no colexio que teñen como ob-

xectivo fomentar o coidado e respecto polo medio ambiente. Así, manteremos un 

horto creado en cursos anteriores e levaremos a cabo actividades de reciclaxe. 

EUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGUISTICA: Colaboraremos cos membros deste 

equipo fomentando o uso do galego mediante as actividades que se nos propoñan e 

coa celebración das festas propias da contorna. 

PLAN TICS: Iniciaremos aos nenos no uso das TICs nas actividades que se realicen 

en aula e que precisen do EDI e de equipos informáticos. 

 

9. AVALIACIÓN 

A avaliación é un elemento curricular de primeira orde para valorar o proceso 

educativo,  así como un compoñente imprescindible para coñecer o nivel evolutivo en 

que se atopan o neno e a nena. A avaliación debe ser obxectiva, axeitada, clara, 

medible e comparable cun mesmo e a súa evolución. A forma de realizar a avaliación 

é a través da observación das condutas do neno e do proceso educativo, co fin de 



 
reaxustar o proceso ensino-aprendizaxe á situación concreta de cada alumno, tal e 

como se establece na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, 

o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

9.1. Características da avaliación. 

Tendo en conta a normativa, a avaliación que realizaremos terá tres características: 

global, continua e formativa, o que supón avaliar o deseño e desenvolvemento de 

cada UD programada, a selección de obxectivos e contidos, tipos e gradación das 

actividades, o ambiente que se crea na aula, a distribución de espazos, así mesmo a 

accesibilidade dos materiais, a atención ao alumnado individualmente e en grupo co-

operativo, a comunicación coas familias, a coordinación co profesorado e tamén a 

idoneidade da tarefa docente. A continuación analízanse estas características. 

a) Carácter global: xa que non só atende ó desenvolvemento das capacidades 

dos alumnos/as, senón que ten en conta o proceso de ensino e a propia práctica 

docente. 

a) Carácter continuo: permite coñecer como se está levando a cabo o proceso 

de ensinanza- aprendizaxe. 

b) Carácter formativo: pois permite modificar aspectos susceptibles de mellora. 

9.2. Avaliación da intervención educativa 

As intencións educativas que guían a intervención educativa no proceso de ensino-

aprendizaxe requiren a miúdo para a súa verificación dun reaxuste dos contidos do 

currículo, dos medios e dos recursos, co fin de axeitalos ás características individuais 

do alumnado. Entendéndoa como tal, debemos preguntarnos como lle benefician aos 

nenos e nenas o espazo, os materiais e a actuación do docente. 

A avaliación así entendida non consistirá en emitir xuízos de valor sobre o alumnado 

ou as súas actividades, senón, na recollida da información necesaria co fin de axustar 

e perfeccionar todo o proceso. 

A avaliación é fundamental na práctica educativa, xa que cumpre unha triplo misión: 

- Proporciona información sobre os coñecementos previos do alumnado, os seus pro-

cesos de aprendizaxe e a forma en que organizan o coñecemento. 

- Permítenos ás mestras coñece-lo grao en que o seu alumnado van adquirindo 

aprendizaxes significativas e funcionais. 



 
- Posibilita que os nenos e nenas descubran o seu desenvolvemento e progreso 

persoal nas novas aprendizaxes, as súas aptitudes para a aprendizaxe e as súas 

capacidades intelectuais, intereses e motivacións, actitudes e valores... 

En resumo, a avaliación axuda a mellora-lo proceso de ensino-aprendizaxe. 

O tipo de avaliación elixido deriva dos criterios metodolóxicos adoptados. Un enfoque 

educativo que segue criterios constructivistas, integradores, globalizadores e perso-

nalizados esixe unha avaliación formativa, continua e global. 

A selección dos aspectos que se van avaliar debe facerse de maneira que facilite e 

oriente, polo que propoñemos algúns criterios: 

• A progresiva elaboración de aprendizaxes. 

• A asimilación integrada dos distintos tipos de contidos propostos. 

• A adquisición de capacidades e estratexias. 

• Uso de recursos expresivos e o interese e a motivación para aprender. 

• Seguimento do proceso personalizado de maduración. 

• A adaptación de contidos e procesos á situación e ó ritmo do alumno e da alumna. 

• A mellora da acción docente e da metodoloxía empregada. 

 

A avaliación debe considerar diversos elementos: 

- A situación e as posibilidades de cada alumno e alumna. 

- O ritmo persoal e o desenvolvemento integral de cada neno e nena. 

- O proceso formativo que se propón desenvolver. 

- A actuación das mestras e a súa relación co alumnado. 

- A calidade dos estímulos que se ofrecen e a súa acción integral no  desenvolve-

mento . 

- As condicións materiais e físicas da aula e do centro. 

- A relación coa familia como elemento educativo fundamental. De feito, unha das 

funcións do centro educativo é concreta-las pautas de relación coa familia, o seu 

contido, o calendario de reunións e o tipo de informes. 

 

9.3. Momentos da avaliación. 

Segundo o momento en que se produza, a avaliación terá diversas funcións e moda-

lidades: avaliación inicial, continua e final. 



 
Avaliación inicial 

Cada nova situación de aprendizaxe require descubrir o tipo e grao de coñecemento 

que o escolar posúe sobre o contido que debe aprender. Isto axúdalle ás mestras a 

planificar as novas aprendizaxes que propoña na aula. 

A avaliación inicial efectúase ao principio de calquera proxecto ou secuencia didác-

tica, aínda que sobre todo é fundamental na primeira aproximación ao neno ou nena. 

Para iso, resultará útil establecer un procedemento de observación e rexistro durante 

o período de adaptación e semanas seguintes ás mesmas, así como consultar a en-

quisa sobre datos evolutivos cuberta polas familias e ter unha primeira titoría coas 

mesmas. 

Así mesmo, nun primeiro momento, durante as primeiras sesións, realizase unha va-

loración inicial dos coñecementos e actitudes cara o tema a tratar, por medio de 

asembleas onde, mediante o rexistro anecdótico e a observación, anotaranse as 

ideas previas, prexuízos, etc. Esta información servirá para adaptar os contidos ás 

súas necesidades. 

Durante o primeiro trimestre cubrirase o informe de Avaliación inicial de cada alumno 

e alumna. 

 

Avaliación continua 

A medida que avanza o camiño educativo, é necesario valorar os progresos, dificul-

tades, bloqueos, etc. do alumnado para adaptar e orientar a actividade. 

A avaliación continua acompaña todo o proceso de formación cunha función reaxus-

tadora. 

A observación sistemática e individualizada, a anotación ou rexistro de datos, a inter-

pretación dos rexistros... permiten coñecer como asimila o alumnado a súa experien-

cia educativa e mellorar a acción de ensino-aprendizaxe. 

Ao longo do curso, a avaliación basearase na observación das condutas do neno/a e 

o proceso educativo nas múltiples situacións que se producen ao longo da xornada 

escolar. Abranguerá diferentes ámbitos: como explora e manipula os obxectos, como 

se manexa no espazo, como se relaciona cos demais nenos e nenas, as súas 

habilidades sociais… Trátase de recoller toda a información referente ás distintas 

condutas e situacións significativas que nos axuden a coñecer mellor a personalidade 

do neno, co fin de incidir sobre elas e melloralas. 



 
As familias recibirán periodicamente a información necesaria sobre o progreso das 

nenas e dos nenos, a través dos boletíns trimestrais (que se entregarán ao rematar 

o trimestre),  das reunións que se realicen coa titora do grupo ou por medio das horas 

de titorías destinadas a este fin. 

 

Avaliación final 

A avaliación final supón unha valoración do grao das aprendizaxes que os alumnos e 

alumnas acadaron ao finalizar unha determinada secuencia ou proxecto, co obxecto 

de adaptar os posteriores períodos educativos ó nivel que conseguiron. 

Realízase ó remate dun período considerado importante, sobre todo ó final dun nivel 

ou do ciclo. 

A análise das producións do alumnado así como unha observación adecuada, facilita 

datos útiles para elaborar un informe polo miúdo que explique a situación do alum-

nado e o oriente para o seu percorrido escolar posterior. Así mesmo será fundamental 

realizar unha avaliación conxunta co resto de profesorado e persoal docente que in-

terveña de forma directa co alumnado. 

Ademais, ao final de cada curso cubriranse os informes pertinentes cos datos que se 

vaian recollendo ao longo de todo o proceso de avaliación continua, onde aparecerán 

o grao de adquisición dos diversos tipos de capacidades reflectidas nos obxectivos 

xerais, destacando ademais as adquisicións acadadas por cada neno/a e as medidas 

de reforzo ou adaptación empregadas no seu caso. 

 

9.4 Técnicas e instrumentos da avaliación. 

A observación directa e sistemática: será a principal técnica de avaliación, pero 

tamén se empregarán outras técnicas que axudarán a obter a información necesaria. 

- Diario de aula: no que se anotará información de interese diariamente. 

- Rexistro anecdótico: no que se recolle información sobre aspectos concretos. 

- Escalas ou guías de observación: relacionadas co proceso de ensino, coa práctica 

docente e co desenvolvemento das capacidades dos nenos/as. 

- Cuestionarios, entrevistas, reunións, encontros casuais e intercambios coas fami-

lias. 

- Cuestionarios e intercambios de experiencias con outros docentes especialistas. 

- Análise dos traballos dos alumnos/as. 



 
Os datos obtidos a través destas técnicas e instrumentos permitirán realizar unha 

avaliación por triangulación xa que obtéñense datos do alumnado, do profesorado e 

das familias que serán contrastados coas observacións e valoracións do titor/a. 

Cuestionarios e informes de avaliación 

AVALIACIÓN INICIAL: 

– Cuestionario para a entrevista inicial coas familias. 

– Informe de avaliación inicial. 

– Guía de observación do período de adaptación e informe valorativo sobre o mesmo. 

- Rexistros da observación das actividades de aula. 

AVALIACIÓN CONTINUA: 

– Boletíns trimestrais 

- Rexistros da observación das actividades de aula. 

AVALIACIÓN FINAL: 

– Boletíns trimestrais 

- Rexistros da observación das actividades de aula. 

– Informes anuais de avaliación individualizado de 4º nivel. 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE: Realizarase a través da análise nas 

reunións de nivel, así como na utilización do seguinte cuestionario: 

                                                                        S        N 

Foi boa a relación entre o docente e o seu alumnado?  ................................  

Poténciase o traballo en equipo?  .................................................................  

Percíbese un ambiente de confianza, distendido, fluído, relaxado, imposto?   

Foron as actividades axeitadas ao grupo-aula?  ...........................................  

As familias colaboraron no grao que se esperaba?  ......................................  

 

AVALIACIÓN DE TEMPOS, ESPAZOS E MATERIAIS 

TEMPOS 

▪ Foron flexibles?  .................................................................................  

▪ Respectáronse os ritmos xerais e particulares?  ................................  

ESPAZOS 

▪ Organizáronse axeitadamente?  .........................................................  

▪ Permitiron o desprazamento do alumnado?  ......................................  



 
▪ Favoreceron o intercambio de ideas?  ................................................  

▪ Favoreceron a autonomía?  ................................................................  

▪ Fomentaron o espírito de orde?  .........................................................  

MATERIAIS 

▪ Están ao alcance de todos?  ...............................................................  

▪ Localízanse visualmente con facilidade?  ...........................................  

▪ Foron: educativos, motivadores, axeitados, socializantes, non sexistas, 

atractivos, suficientes, seguros, limpos, estimulan a imaxinación  ................  

 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

10.1. Materiais  

Os materiais que se empregarán serán variados e motivadores, adaptados á idade 

dos alumnos/as e cumprirán as normas básicas de seguridade e hixiene. Ademais 

seguindo a GimenoSacristán serán funcionais, seguros, versátiles, manexables, 

duradeiros, non tóxicos, non perigosos, etc. Empregaremos tamén materiais de 

distintas procedencias: comprados polo centro, cedidos polas familias, procedentes 

do entorno, fabricados na aula, de desfeito, etc. 

Os materiais que se utilizarán con máis frecuencia na aula serán: 

  



 
 

MATERIAIS AULA    

RECUNCHOS    

RECUNCHO DAS LETRAS 
RECUNCHO DAS 
CONSTRUCIÓNS 

RECUNCHO DE LÓXICO-
MATEMÁTICA 

RECUNCHO DE XOGO 
SIMBÓLICO 

• Bandexas Montessori 
(letras, rotuladores, 
plastilina...) 

• Contos. 

• Letras madeira. 

• Letras lixa. 

• Carpetas de actividades 
(pinzas, letras 
plastificadas, nomes 
plastificados...). 

• Tapóns. 

• Colchoneta. 

• Coxíns. 

• Mosquitera. 

• Mesa. 

 

• Ecobloques. 

• Corchos. 

• Cunchas. 

 

 

• Bandexas Montessori 
(cordeis, contas, 
números plastificados...) 

• Xerras. 

• Pesas. 

• Metro. 

• Números madeira. 

• Tapóns. 

• Crebacabezas. 

• Tren. 

• Construccións (madeira e 
plástico). 

• Xogos de costura. 

• Carpetas de actividades 
(cartóns de números, 
pinzas, números 
plastificados...) 

• Rexistros papel. 

• Lápis. 

• Xogo pinchos. 

• Plastilina. 

• Pompóns. 

• Dados. 

• Depresores. 

• Casa dos números. 

• Recta numérica. 

• Mesa. 

• Manteis Montessori. 

• Mesa. 

• Cadeiras. 

• Vasos, pratos, cubertería, 
potas... 

• Bonecas. 

• Disfraces. 

• Trapos. 

• Comida de xoguete. 

• Teas. 

MATERIAL TICS    

• Encerado 
dixital interactivo. 

• Ordenador. 

   

CADERNOS    

• Cadern
o lóxico-matemática. 

• Cadern
o grafomotricidade. 

   

ACTIVIDADES IMPRESAS.    

 



 
10.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

A) O xogo: é o eixo vertebrador das aprendizaxes e o medio a través do cal o neno/a 

pode facer realidade a súa fantasía e a súa capacidade creativa e de expresión. 

Segundo autores como Froebel, Piaget, e Decroly o xogo é o motor do 

desenvolvemento. Ademais é un inmellorable recurso didáctico, xa que é unha 

conduta universal que os nenos/as manifestan de forma espontánea. 

B) O conto: enriquece a fantasía e aumenta a experiencia infantil. Os contos teñen 

gran importancia para o futuro desenvolvemento emotivo, afectivo, intelectual e 

lingüístico do alumnado. Tamén axudan a que os nenos/as descarguen ansiedade e 

agresividade tal como nos di GianniRodari. Ademais é unha valiosa ferramenta en 

Educación Infantil xa que é un elemento motivador que nos axuda a globalizar gran 

cantidade de temas. 

C) Tecnoloxías da información e comunicación: O soporte informático como 

recurso didáctico constitúe un valioso apoio para o desenvolvemento do proceso de 

ensino-aprendizaxe. A informática posibilitará que o alumno perciba, abstraia e 

modele a realidade de información que posúe mediante xogos. Son especialmente 

positivos para aqueles nenos/as con problemas de atención ou de discriminación. 

 

D)Organización do espazo e do tempo. 

 O espazo: As aulas adaptaranse ás necesidades de exploración dos nenos/as, 

así como á variedade de usos que poidan ter ao longo da xornada. Por tal motivo, 

distribúense en zonas diferenciadas pola actividade ou polos encontros de moitos ou 

poucos nenos/as. En calquera caso, os espazos serán funcionais. 

A distribución das aulas farase por recunchos: 

- Recuncho das letras. 

- Recuncho de lóxico-matemática. 



 
- Recuncho das construcións. 

- Recuncho de arte. 

- Recuncho de xogo simbólico. 

Deseñaranse espazos con intencionalidade educativa de modo que os seus usos 

permitan atender satisfactoriamente as necesidades de autonomía, de relación e de 

movemento dos nenos/as favorecendo a utilización das distintas dependencias e os 

desprazamentos. Ademais deben ser xeradores de interaccións e comunicación, polo 

que se prestará moita atención á distribución e organización dos espazos, para o que 

se terán en conta por un lado os momentos evolutivos e as necesidades dos nenos/as 

e por outro as capacidades que deben adquirir en EI. Tamén empregaremos os 

demais espazos do centro, ademais dos proporcionados polo entorno. 

 O tempo: debe ser moi flexible para adecuarse aos diferentes ritmos e ás 

necesidades dos pequenos/as, no que atinxe á actividade, repouso, alimentación, 

etc. Manteranse unhas constantes temporais ou rutinas, que proporcionarán aos 

nenos/as seguridade e confianza, e axudaranlle a asimilar as nocións espazo- 

temporais. 

E) A actividade infantil: é outro recurso didáctico básico que se terá presente, xa 

que os nenos/as destas idades deben aprender facendo nun proceso que require 

observación, manipulación, experimentación e esforzo mental. 

F) Os materiais como elementos mediadores no proceso de ensino-

aprendizaxe: entenderanse os materiais como medios que condicionan a actividade 

infantil e consecuentemente a calidade das aprendizaxes, por iso prestarase especial 

atención á selección dos materiais. 

 

  



 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para concretar a atención á diversidade na nosa Proposta, partiremos do Plan Xeral 

de Atención á Diversidade do centro (PXAD), no que se entende a atención á 

diversidade como un principio que parte do recoñecemento das diferenzas que 

manifestan os alumnos/as ao aprender e que propón, por tanto, a necesidade de 

flexibilizar a resposta educativa para adecuala ás súas aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades. 

As medidas de atención á diversidade son o conxunto de decisións que tomamos 

para adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe, nun sentido amplo, á diversidade de 

alumnos por razóns persoais, familiares, socioculturais. 

Entre os obxectivos que perseguiremos subliñamos: 

• Favorecer a aceptación das diferenzas existentes entre os alumnos e alumnas. 

• Valorar a diversidade como fonte de enriquecemento. 

• Dar unha resposta axeitada ás necesidades educativas de cada alumno a través 

de diversas propostas organizativas, metodolóxicas, de avaliación. 

• Prever dificultades de aprendizaxe. 

• Facilitar a colaboración e coordinación entre todos os membros da comunidade 

educativa. 

• Potenciar unha resposta educativa de calidade. 

Desde o P.A.D. e atendendo á LOE (2006) e ao Decreto 320/96 de 26 de xullo, de 

ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas 

especiais na Comunidade Autónoma de Galicia, fundamentaremos a nosa 

intervención en principios de actuación como: 

• A normalización 



 
• A integración escolar e a inclusión social 

• A organización do centro 

• O currículo flexible 

• A colaboración entre o profesorado 

• A cooperación entre o profesorado e as familias 

A estratexia que desenvolveremos para atender á diversidade do alumnado 

caracterízase por: 

• Ser mixta, conxuga a intervención directa e indirecta. 

• Require a participación de todos os membros da comunidade educativa (profe-

sores, familia, institucións etc.) 

• Adaptarse ao contexto concreto (centro, alumnos) 

• Ser planificada e concretada a través de medidas organizativas, curriculares e 

didácticas. 

As medidas xerais son as reguladas por normativa como, por exemplo, a adaptación 

do currículo oficial ás características e necesidades do noso centro e alumnos. 

Concrétanse en documentos como esta Programación Didáctica, o Plan de Fomento 

á Lectura, a orientación escolar e persoal dos alumnos e das súas familias (PAT), a 

organización e confección de horarios para coordinarnos o profesorado e a 

asignación de titorías. 

As medidas ordinarias son as que aplica cada mestre/a na súa aula, sen modificar 

os elementos prescritivos do currículo e entre elas podemos destacar: 

1) Flexibilización de espazos (recunchos, talleres, dentro/fóra da aula, medio …) e 

tempo (alongar ou acurtar actividades en función das necesidades do alumnado). 



 
2) Distintos agrupamentos: heteroxéneos ou homoxéneos, e de diferentes tamaños 

(individual, pequeno e gran grupo). 

3) Medidas organizativas e metodolóxicas para adaptármonos aos diferentes ritmos, 

motivacións, intereses. Falamos de estratexias de traballo indagatorias, de aprendi-

zaxes cooperativas, titoría entre iguais, bancos de actividades graduais… dentro do 

traballo por proxectos, que é o método máis aberto e que mellor nos permite atender 

á diversidade. 

4) Actuacións de apoio a alumnos e alumnas con distintos ritmos de aprendizaxe 

dentro do mesmo nivel. Acudindo os especialistas á aula, para iso estableceranse 

uns horarios a principio de curso en coordinación con xefatura de estudos. 

5) Variedade de materiais e soportes para recompilar e transmitir a información: es-

critos, icónicos, audiovisuais, manipulativos, informáticos etc. 

6) Coordinación entre a escola e a familia, no horario de titoría establecido para iso 

(PAT). 

Esgotadas as medidas ordinarias, se seguimos detectando que algún alumno ou 

alumna ten dificultades de aprendizaxe e non evoluciona, solicitaremos avaliación 

psicopedagóxica especializada seguindo o proceso establecido para este caso. Estas 

medidas inclúense xa dentro das EXTRAORDINARIAS. 

As medidas extraordinarias son aquelas que requirirán os alumnos con necesidade 

específica de apoio educativo, os cales se identifican mediante unha avaliación psi-

copedagóxica. Se ben inicialmente non temos constancia de ningún neno con nece-

sidade específica de apoio educativo  no caso de que se poida detectar algún caso, 

faremos uso destas medidas de non ser suficientes as ordinarias.  Adoptaremos as 

medidas precisas e concretas para o alumnado en cuestión tras a súa valoración por 



 
parte do Departamento de Orientación tal e como se establece na lexislación corres-

pondente. Atendendo a isto, esixirán recursos persoais e materiais para atender as 

diferentes necesidades: profesorado de pedagoxía terapéutica, profesorado de audi-

ción e linguaxe, elaboración de adaptacións curriculares individualizadas, ... 

De todas estas medidas quedará constancia no expediente do alumno e manterase 

informada á familia. 

 

12.CONCRECIÓN DO PLAN TIC 

En relación coas TICS utilizaremos o ordenador e o encerado dixital da aula en mo-

mentos concretos cando se considere necesario. O material informático será o axei-

tado a idade e relacionado co traballo da aula. 

Obxectivos para a Educación Infantil: 

▪ Coñecer e poñer en práctica as normas básicas de funcionamento do ordenador: 

acendido, manexo do rato, … 

▪ Manexar os diferentes programas e actividades propostos sendo capaces de 

seguir a secuencia correcta de ordes necesarias para que o ordenador se poña en 

funcionamento. 

▪ Reforzar os conceptos, procedementos e actitudes adquiridos na aula. 

▪ Afianzar e aproveitar as distintas posibilidades que ofrece o ordenador (vídeo, 

audio, escritura, debuxo, xogos ...) 

▪ Utilizar a ferramenta de internet como medio de información e investigación. 

▪ Valorar o uso e importancia do encerado dixital na aula de infantil, cara a aumentar 

a posibilidade do número deste recurso informático no ciclo. 

 



 
13. CONCRECIÓN PLAN DE CONVIVENCIA 

O obxectivo global é mellorar a convivencia no centro, para iso propóñense os 

seguintes obxectivos: 

▪ Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, idade, crenza ou relixión. 

▪ Fomentar a implicación das familias, tanto na transmisión de valores aos seus fillos 

que favorezan a convivencia na familia, no centro e na sociedade, como na súa 

participación nas actividades do centro e na colaboración cos profesores na tarefa 

educativa. 

▪ Previr os conflitos dentro e entre os distintos sectores da Comunidade Educativa. 

▪ Priorizar a educación en valores de entre os demais contidos do currículo, 

asignándolles espazos e tempos específicos. 

▪ Prever unha atención específica ao alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamentos que alteren a convivencia no centro e a daqueloutro alumnado que 

padece as súas consecuencias. 

▪ Colaborar coa ANPA do centro, para que poida organizar actividades dirixidas á 

formación das familias, mostrándolles as ferramentas necesarias que contribúan á 

educación dos seus fillos e fillas. 

▪ Desenvolver unha coordinación adecuada entre o equipo docente para que se 

poida dar unha boa convivencia no aula. Esta deberá establecerse sobre o esencial, 

marcando unha actuación coherente nos temas que ateñen a normas básicas da 

clase. 



 
Ademais destes obxectivos xerais na enquisa sobre convivencia escolar 

cumprimentada polos profesores/as, destácanse unha serie de iniciativas sinaladas 

por unha parte deles: 

▪ Reforzar a disciplina no centro. 

▪ Unificar os criterios de actuación entre o profesorado. 

▪ Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións. 

▪ Mellorar as relacións entre profesorado e familias. 

▪ Mellorar os recursos do centro educativo. 

▪ Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos. 

▪ Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado. 

▪ Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Este curso realizaranse a nivel de centro, as seguintes actividades 

complementarias: celebración do Samaín, magosto, festival de Nadal, día da Paz e 

Entroido, nas cales participaremos de maneira conxunta co resto do colexio. A nivel 

de ciclo, celebraremos tamén o Samaín, o día da Muller, da Árbore e as Letras 

Galegas. 

Estamos abertas ademais, a calquera actividade que se nos propoña dende os 

diferentes equipos; biblioteca, dinamización lingüística, etc. 

Do mesmo xeito, participaremos en distintas actividades que nos oferte o concello e 

que nos parezan interesantes. 

En canto as saídas realizaremos unha a Biblioteca da Rega e outras posibles que 

xurdan ó longo do curso. 



 
 

15. PROCEDEMENTOS PARA  AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

As intencións educativas que guían a intervención educativa no proceso de ensino-

aprendizaxe requiren a miúdo para a súa verificación dun reaxuste dos contidos do 

currículo, dos medios e dos recursos, co fin de axeitalos ás características individuais 

dos nenos. Por iso, ó longo do curso irase avaliando a adecuación desta programación 

ó contexto concreto no que se vai a desenvolver. 

Tendo en conta a normativa, a avaliación da programación que realizaremos terá tres 

características: global, continua e formativa, o que conleva avaliar o deseño e 

desenvolvemento desta programación, a selección de obxectivos e contidos, a 

adecuación dos recursos materias e metodolóxicos, etc. De tal xeito que ó longo do 

curso mentres se vaia desenvolvendo esta programación poderanse ir incluíndo as 

propostas de mellora que se consideren oportunas. 

 

16. INFORMACIÓN Ó ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

É de suma importancia a actitude próxima e dialogante do educador coas familias e 

das familias co educador, xa que a educación dos nenos/as é competencia das 

familias e dos docentes. A colaboración debe ser o máis fluída posible, e debe 

producirse nun clima de confianza e de mutuo respecto. 

O intercambio de información debe darse por ambas as dúas partes: por parte do 

docente á familia, para informalos das actividades que se realizan no centro, da 

actitude do neno/a e das súas relacións, dos problemas que xurdan; por parte da 

familia ao centro, sobre o desenvolvemento evolutivo e emocional do neno/a, da súa 

actitude na casa, se hai algunha necesidade especial que debe atenderse, etc. 



 
O transvasamento de información producirase de diversas formas: 

– Reunións grupais informativas con todas as familias do grupo, que tratarían de 

aspectos xerais, organización, horarios, obxectivos e contidos que se van 

impartir,orientacións pedagóxicas, etc. Nestas xuntanzas, as familias coñécense e 

toman contacto entre elas. 

– Entrevistas individuais: son imprescindibles para obter información xeral sobre o 

neno, os datos básicos familiares e as expectativas que a familia ten sobre o seu fillo; 

así como para transmitir información por ambas as dúas partes sobre a avaliación ou 

problemas puntuais que poidan xurdir. 

– Abalar: para transmitir notas grupais, convocar titorías,... 
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1. INTRODUCIÓN  

A programación que se presenta a continuación vai dirixida ao alumnado de 6º 

de educación infantil.   

Resulta complexo atender tantos e tantos factores que interveñen no proceso de 

ensino - aprendizaxe. Porén, se queremos garantir o éxito deste proceso, 

debemos programar tendo en conta o contexto e as necesidades dos nenos/as.  

A escola infantil abarca unha das etapas máis fermosas que un docente pode 

gozar como tal. Os nenos e nenas de 0 a 6 anos son realmente infantís, soñan, 

imaxinan, cren na maxia dos contos, descoñecen a realidade que os circunda 

porque viven o seu momento de inxenuidade felizmente. Como mestres/as 

debemos manter esa ilusión mais, tamén nos vemos na obriga de preparalos 

para o seu acceso a esta realidade. Como facelo? Poñendo nunha balanza os 

valores que deben rexer a nosa sociedade futura e tratando de programar en 

función dos mesmos, sexa para corrixir, sexa para impulsar.  

A contextualización curricular, realízase en base aos referentes que veñen dados 

polas concrecións curriculares do sistema educativo, así, o primeiro momento 

son o REAL DECRETO 1630/2006 de ensinanzas mínimas para o 2º ciclo de 

Educación Infantil e o DECRETO 330/2009 de 4 de xuño, polo que se establece 

o currículo de Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia. O 

seguinte nivel é o PROXECTO EDUCATIVO, que recolle as características de 

intervención educativa. O terceiro momento é a PROGRAMACIÓN DOCENTE 

DE CICLO elaborada polos mestres do ciclo cunhas directrices máis xerais que 

guían a PROGRAMACIÓN DE NIVEL e de AULA, constituída por un conxunto 

de proxectos. ordenados e secuenciados, elaborada por cada mestra para o seu 

grupo de alumnos/as. 

Outros documentos de xestión do centro necesarios para elaborar a presente 

programación son: Programación Xeral Anual, Plan de Acción Titorial, Normas 

de Organización e Funcionamento e a Memoria Anual do ano anterior. 
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2.CARACTERISTICAS XERAIS DO CENTRO 

Esta programación vaise desenvolver no CEIP O FOGAR de Carballo, no 

concello de Carballo. Este centro está situado nunha zona urbana 

fundamentalmente dedicada a servizos, industria e agricultura, sendo a súa 

comunidade educativa dun nivel socioeconómico medio. 

As súas unidades de educación infantil  en funcionamento son 9.  

Sendo como é este Centro, un dos máis grandes da Comunidade, as 

dependencias teñen que estar loxicamente de acordo coa súa magnitude. 
 

O centro está dividido en dous grandes bloques, un deles albergou no seu tempo 

e na primeira e segunda planta o "Internado da antiga Escola Fogar" . Hoxe estas 

dúas plantas están ocupadas polo alumnado de Educación Infantil, 

Departamento de Orientación, aula de psicomotricidade e aula de Informática. A 

planta baixa deste bloque está ocupada por: as cociñas, comedor, hall de 

entrada, biblioteca, secretaría, dirección e sala de mestres/as.  
  
 

O Segundo bloque está ocupado, na planta baixa por os ximnasios, e nas plantas 

1ª e 2ª por o alumnado de Educación Primaria, aulas de Audición e Linguaxe, 

Pedagoxía Terapéutica, idiomas, laboratorio,audiovisuais e Música.  

 

Á parte o Centro conta con pista de baloncesto, balonmán, fútbol ao aire libre. 

Tamén dispón dunha pista polideportiva cuberta. 

 
A nosa programación vai dirixida a: 
 

A programación que se presenta a continuación vai dirixida ao alumnado do 

segundo ciclo de educación infantil, en concreto 6º. Este curso, o ciclo está 

formado por 9 unidades das cales 3 son de 6º.  

- 5 anos A con  25 alumnos/as. 

- 5 anos B  con 24  alumnos/as. 

- 5 anos C  con 24  alumnos/as. 

 

O equipo de Educación Infantil está formado por: 
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 Por 9 mestres/as titores/as.  

 3 mestras de apoio. 

 1 especialista en Educación Física, o cal impartirá unha sesión semanal a 

cada aula, agás en 4º de Infantil que será impartida por unha mestra de 

apoio. 

 1 especialista en inglés, o cal impartirá unha sesión semanal a cada aula. 

 1 especialista en relixión católica, o cal impartirá unha sesión semanal a 

cada aula con aqueles nenos/as que así o soliciten.   

 Ademais se traballa en todo momento co Departamento de Orientación e 

os coidadores do centro.  

 

O centro conta con horario de xornada única, cun horario de 9:30 h a 14:30 h 

durante todo o curso. 

No centro cóntase cos servizos complementarios de: comedor e transporte 

escolar. 

 

3.CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO  

Esta programación está elaborada para tres  grupos(A,B e C) de 73 

alumnos/as, que conforman o grupo/clase, escolarizados no terceiro curso do 

segundo ciclo de educación infantil, é dicir, de 5 anos. 

Os nenos/as teñen unhas características comúns debido á súa idade; pero hai 

nas aulas unha diversidade lóxica dun grupo destas dimensións. De forma xeral, 

os máis peculiares son os seguintes: 

 

 Seu pensamento é sincrético, intuitivo e concreto, pero comezan a aparecer os 

primeiros trazos de abstracción. Para favorecer a capacidade perceptiva, os 

procesos intelectuais e os do pensamento, é conveniente estimular a función dos 

órganos sensoriais en todo momento, procurando que en cada captación se utilicen 

todos os sentidos posibles. A partires dunha percepción global iníciase o proceso 

de pensamento analítico.  
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 Non comprenden a sucesión do tempo, descoñecendo practicamente as nocións 
de pasado e futuro. 

 

 Son extraordinariamente imaxinativos. A súa espontaneidade e orixinalidade fan 

que confundan ás veces a realidade coa fantasía. Necesitan axuda para aprender 

a captar esas diferenzas, aínda que deben seguir desenvolvendo a creatividade e 

amando a fantasía. 
 

 No ámbito lingüístico ao neno gústalle escoitarse a si mesmo e experimentar 

coas palabras. En xeral, a súa linguaxe xa é similar á do adulto. 
 

  Están en constante dúbida sobre o mundo que os rodea, por iso teñen unha 
grande curiosidade por descubrir cousas e preguntan constantemente ao adulto. 

 
 A nivel motor o neno acada a esta idade axilidade e soltura nos seus movementos. 

 

A maioría dos alumnos/as pertencen a unha clase sociocultural media. 

A lingua vehicular da aula é o galego segundo o ditaminado na Orde 25 de 

Xuño de 2009 atendendo á primeira ensinanza na lingua materna predominante 

entre o alumnado. Non obstante, tendo en conta a Lei 3/1983 do 15 de Xuño de 

Normalización Lingüística, o D. 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo e 

o artigo 13º do Decreto 330/2009 coidase que adquiran de forma oral e escrita o 

coñecemento do castelán, a outra lingua oficial de Galicia, dentro dos límites 

propios desta etapa. En colaboración co profesorado especialista, tal e como 

establecen o Real Decreto 1630/2006 e a Orde 25 de Xuño de 2009 foméntase 

unha primeira aproximación á lingua estranxeira, neste caso o inglés 

fundamentalmente nas rutinas habituais da aula. Cumprindo co enfoque 

globalizador e integrador, tanto as linguas ambientais, castelán e galego, como 

a lingua adicional, inglés, son levadas á práctica dun xeito integrado e diverso. A 

especialista de inglés imparte docencia na aula tal e como establece o anexo V 

da O. 25 de xuño de 2009. 

Dentro do alumnado de 6º de Educación Infantil haberá tres alumnos con apoio 

por parte das especialistas de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica. 
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4.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Respecto ás competencias básicas na etapa da Educación infantil, o Decreto 

330/09 do 4 de xuño sinala que aínda que veñen indicadas para o ensino 

obrigatorio, é preciso que o seu desenvolvemento se inicie dende o inicio da 

escolarización, de xeito que a súa adquisición se realice de forma progresiva e 

coherente. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea establecéronse oito 

competencias básicas e a  adquisición destas competencias traballarase do 

seguinte xeito:  

• Competencia en comunicación lingüística: achegando aos nenos/as ás distintas 

formas de expresión e comunicación nos distintos contextos, a través de rutinas 

como a lectura do conto, “o contacontos” onde os encargados/as contarán un conto 

ou unha historia aos seus compañeiros/as... 

• Competencia matemática: introducindo ao alumnado nas operacións 

matemáticas mediante problemas da vida diaria e o desenvolvemento da 

intelixencia práctica, con actividades como o reconto diario de nenos, nenas 

e nenos máis nenas, a través do traballo co calendario, o reparto de 

material... 

• Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: dado que é 

fundamental que os nenos/as interaccionen co medio que lles rodea para 

aprender a realidade inmediata, a través dos experimentos nos que 

observamos e experimentamos cos cambios físicos da auga, observando o 

cambio no entorno segundo as estacións... 

• Tratamento da información e competencia dixital: para que as novas 

tecnoloxías rematen sendo algo rutineiro nas actividades  de aula, con 

actividades como o traballo semanal coa pizarra dixital, utilizando internet 

como unha fonte máis de información... 

• Competencia social e cidadá: a educación en valores é algo fundamental na 

programación, sobre todo os ligados  á socialización e a vida en democracia. 

Estes valores trabállanse en rutinas diarias como a asemblea onde se 

aprende a respectar a quenda de palabra, a valorar as opinións dos 
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demais...nas normas de cortesía diarias onde saudamos ao chegar á escola, 

pedimos as cousas por favor e damos as grazas... 

• Competencia cultural e artística: traballámola tanto dende a 

transversalidade, coidando o gusto pola orde e a estética, como de xeito 

puntual nalgunhas actividades onde experimentamos directamente con 

obras artísticas. 

• Competencia para aprender a aprender: dotando de medios e recursos ao 

alumnado que lles permitan resolver determinados problemas por si mesmos 

o con axuda dos seus iguais. 

• Autonomía e iniciativa persoal: tratando de que os nenos/as acaden un grado 

de autonomía acorde ca súa idade. 

 

COMPETENCIA COMO SE TRABALLAN DENTRO DA AULA? 

 

AUTONOMÍA 

E INICIATIVA PERSOAL 

- Asemblea: tarefas do encargado (pasar lista, quen falta, cantos somos, 

tempo, calendario, día da semana...) 

- Rutinas diarias: quitar abrigo, poñer mandilón, colgar mochila... 

- Tarefas cotiás: picar, recortar, recoller, repartir... 

 

COMPETENCIA NA 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

- Contos, poemas, trabalinguas, rimas... 

- Pictogramas. 

- Diferentes xogos lingüísticos. 

- Conversas espontáneas, libres e dirixidas. 

 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

- Calendario do mes. 

- Xogar con crebacabezas, construcións. 

- Debuxar diferentes formas xeométricas. 

- Solución de problemas expostos polo mestre. 
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5.OBXECTIVOS  

A continuación presentamos os obxectivos que se perseguirán tendo como 

referencia os obxectivos de ciclo que están á súa vez desenvolvidos a través das 

tres áreas que configuran o currículo de E.I atendendo ao Real Decreto 

1630/2006 de 29 de decembro e ao Decreto 330/2009, do 4 de xuño. 

 

Obxectivos para a área de coñecemento e autonomía persoal 

 

COMPETENCIA SOCIAL E 

CIDADÁ 

- Saudar o entrar na clase, pedir as cousas por favor, pedir perdón cando 

se equivoquen, felicitar o aniversario, despedirse... 

- Sentarse correctamente, colocarse ben na fila, coidar o material... 

 

COÑECEMENTO  E  

INTERACCIÓN 

CO MUNDO FÍSICO 

- Saídas á contorna. 

- Celebración de festas populares. 

- Coidar as plantas da zona da natureza. 

- Colaborar no proxecto de Voz Natura. 

TRATAMENTO DA 

INFORMORMACIÓN E 

COMPETENCIA DIXITAL 

- Actividades no ordenador e na pizarra dixital. 

- Fotografías feitas polos nenos. 

-Buscar información: internet, periódicos, revistas... 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A  APRENDER 

- Actividades por recunchos. 

- Fichas de autoavaliación. 

- Quebracabezas 

COMPETENCIA 

CULTURAL 

E ARTÍSTICA 

- Bits de intelixencia de diferentes pintores, escultores, músicos... 

- Cancións e xogos tradicionais. 

- Representación de diferentes técnicas plásticas. 
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 Lograr unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, identificando as súas 

características e calidades persoais, así como as súas diferenzas cos demais.  

 Identificar e expresar sentimentos, emocións, necesidades e respectar as dos 

demais. 

  Confiar nas capacidades propias e axudar aos demais a sentirse ben coas 

súas.  

 Recoñecer as súas propias posibilidades e limitacións a través da interacción 

con outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e logrando maior 

autonomía persoal.  

 Respectar e valorar as diferenzas individuais dentro do grupo e de fóra do 

mesmo. 

 Participar activamente nos xogos e gozar xogando relacionándose cos 

demais.  

 Comprender, aceptar e valorar as regras para xogar, cooperar e axudar aos 

demais. 

 Pedir e aceptar a axuda das persoas e valorar dita axuda.   

 Adquirir actitudes e hábitos de benestar, seguridade persoal e hixiene. 

 Adquirir hábitos de orde, constancia e organización referidos á realización de 

tarefas.  

 Identificar os riscos habituais da contorna e utilizar estratexias adecuadas para 

evitalos. 

 

Obxectivos para a área do coñecemento da contorna 

 Descubrir as matemáticas na vida cotiá, converténdose a linguaxe matemática 

nun instrumento básico para interactuar, para pensar e planificar as accións.  

 Coñecer os textos matemáticos para diferentes usos sociais. 

 Ser quen de rexistrar, ordenar e comparar datos obtidos a partir de situacións 

reais.  

 Orientarse temporalmente en situacións cotiás. 

 Establecer relacións de orientación espacial: localización, dirección, distancia 

e posición. 

 Identificar e profundar nas características e funcións dos seres vivos.  

 Valorar a importancia do medio natural así como respectar e coidar a contorna.  
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 Formular hipótese, contrastar e buscar respostas e explicacións ás causas. 

 Participar en proxectos de investigación no medio natural e expresar as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante distintas 

representacións.  

 Progresar no coñecemento das normas de convivencia e modos de 

comportamento social e mostrar unha actitude positiva á hora de compartir e 

resolver conflitos. 

 Coñecer e participar das nosas tradicións e coñecer e valorar  outras culturas. 

 

Obxectivos para a área de linguaxes: comunicación e representación 

 Utilizar diferentes linguaxes como instrumentos de comunicación, expresión e 

goce.   

 Saber comunicarse nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade con actitude 

positiva. 

 Expresarse oralmente e saber escoitar aos demais, así como recoñecer a 

importancia do silencio, os xestos e as miradas en determinados momentos.  

  Aproximarse á lectoescritura a través de diferentes tipos de texto.  

 Comprender as intencións e as mensaxes que manifestan outras persoas 

oralmente.  

 Interesarse e gozar coa literatura infantil.  

 Utilizar a biblioteca e valorala como recurso informativo, entretemento e gozo.  

 Dramatizar as súas propias experiencias e respectar as dos demais.  

 Achegarse á arte nas súas diferentes manifestacións.  

 Gozar coa imaxinación, a fantasía, a expresión para enriquecer as súas 

actividades.  

 Utilizar e manexar as novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe e 

goce.  

 Aprender a aprender a través da utilización de recursos tecnolóxicos. 

 

5.1.Obxectivos específicos:  

Estableceremos a continuación os obxectivos específicos que pretendemos que 

os nenos/as acaden e traballen ó longo do curso escolar, á hora de acadalos 

deberemos ter en conta que contamos na aula con nenos e nenas de niveis 
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diferentes, por iso, teremos que adaptalos ás posibilidades e características de 

cada un deles: 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 
O corpo e a propia imaxe 
 
- Progresar no afianzamento da identidade persoal.  

- Desenvolver hábitos persoais: alimentación, hixiene, actividade. 

- Avanzar na adquisición da autonomía. 

- Identificar as partes que conforman o noso corpo. 

- Comprender a necesidade dos bos hábitos para o benestar físico e 

emocional. 

- Gozar ao expresar os sentimentos e os intereses propios. 

- Comezar a recoñecer a súas propias emocións 

- Regular as propias emocións utilizando a relaxación. 

- Aprender a controlar as propias emocións.  

- Favorecer unha correcta elaboración da súa autoestima. 

- Valorar os aspectos positivos e negativos dalgunhas situacións. 

- Diferenciar situacións agradables e desagradables para un mesmo. 

- Darse conta das propias reaccións. 

- Favorecer a discriminación sensorial. 

- Expresar gustos e preferencias. 

- Expresar as preferencias sobre os alimentos. 

- Progresar no desenvolvemento da atención visual. 

- Progresar no desenvolvemento da percepción espacial. 

- Recoñecer a situación dos obxectos con respecto a si mesmo. 

- Descubrir e comprender as relacións de amizade, de axuda e de 

colaboración entre os amigos e amigas. 

- Recoñecer as diferenzas sexuais entre nenos e nenas. 

- Identificarse con un dos dous sexos. 

- Respectar os demais independentemente da súa raza, procedencia, cultura, 

etnia, relixión 
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Xogo e movemento 
 
- Avanzar no control de habilidades manipulativas de carácter fino. 

- Aprender xogos e gozar deles. 

- Comprender a necesidade das normas no xogo. 

- Esforzarse por mellorar a coordinación dos movementos globais e adquirir 

seguridade. 

- Aprender a confiar nas súas posibilidades. 

- Profundizar no desenvolvemento dun autoconcepto e autoestima positivos. 

- Utilizar o corpo como medio de expresión. 

- Explorar e aceptar as posibilidades e as limitacións do propio corpo. 

- Reforzar o desenvolvemento motor. 

- Expresar corporal e ritmicamente diferentes situación 

- Progresar  no seguimento das regras do xogo. 

- Expresar corporal e ritmicamente diferentes accións da vida doméstica. 

- Participar en xogos colectivos. 

 
 

 

A actividade e a vida cotiá 
 
- Adquirir hábitos de orde. 

- Participar e gozar das festas celebradas na escola. 

- Aprender a valorar e colaborar nas tarefas domésticas. 

- Adoptar unha actitude positiva ante os conflitos cotiáns. 

 

 

O coidado persoal e a saúde 
 
- Utilizar as pezas de vestir adecuadas á época do ano. 

- Progresar nos hábitos de autonomía. 
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- Consolidar hábitos de saúde e hixiene. 

- Discriminar actitudes adecuadas e inadecuadas. 

- Iniciarse nos hábitos de responsabilidade. 

- Comprender as necesidades básicas do corpo: a alimentación. 

- Adquirir hábitos de saúde e hixiene. 

- Tomar conciencia da importancia dunha alimentación variada. 

- Coñecer e practicar normas e hábitos sociais da alimentación. 

- Profundizar no desenvolvemento da capacidade empática. 

 

Coñecemento do contorno 

 
Medio físico: elementos, relacións e medida 
 
- Adquirir nocións de orientación espazo - temporal. 

- Desenvolver a capacidade de observación do entorno. 

- Recoñecer a situación dos obxectos con respecto a si mesmo. 

- Orientarse en espazos diferentes dos habituais. 

- Clasificar en función de diferentes criterios. 

- Discriminar nocións de medida: grande/pequeno, longo/curto 

- Identificar nocións de cantidade: moitos/ poucos, todos/ningún, algúns – 

ningúns, máis que – menos que.  

- Identificar nocións de espazo: dentro/fóra, aberto – pechado, 

encima/debaixo, diante/detrás. 

- Identificar nocións de tempo: mañá – tarde – noite, antes – agora, onte-hoxe 

– mañá, antes – despois.  

- Organizar sinxelas secuencias temporais. 

- Identificar e recoñecer a forma xeométrica do círculo, cadrado, triángulo e 

rectángulo. 

- Identificar diferentes formas xeométricas en obxectos do contorno. 

- Repasar e reafirmar a grafía e concepto dos números ( Do 0 ao 9) 
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- Recoñecer e identificar a cantidade expresada polos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9. 

- Identificar a grafía dos números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

- Discriminar a grafía dos números: 0, 1,2,3,4,5, 6, 7, 8 e 9. 

- Asociar a grafía dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 coa cantidade que 

representa. 

- Identificar a lei que segue unha serie e completala. 

- Desenvolver a percepción visual e o razoamento lóxico. 

- Iniciarse no recoñecemento dunha simetría. 

- Desenvolver a percepción temporal. 

- Desenvolver o pensamento lóxico. 

- Interiorizar os conceptos de 1º , 2º,  3º, 4º, 5º e 6º. 

- Profundizar no recoñecemento dos días da semana. 

 
 
Achegamento á natureza 
 
 
- Desenvolver a capacidade de observación da natureza e o do entorno.  

- Progresar na adquisición de hábitos relacionados co coidado da contorna. 

- Descubrir as características propias das estacións: clima, cambios da 

natureza... a través da observación do contorno próximo. 

- Observar e explorar os animais do seu contorno, a súa vida, as súas 

características e o medio no que viven. 

- Darse conta dos cambios sufridos na natureza coa chegada dunha nova 

estación. 

- Apreciar a necesidade de coidar as plantas, as árbores, os animais… 

- Adquirir hábitos de responsabilidade. 

- Coñecer a relación que se establece entre os animais e as persoas. 

- Coñecer diferentes animais de compaña. 

- Iniciarse no coñecemento das necesidades e os coidados dos animais de 

compañía. 
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- Iniciarse no coñecemento do ciclo vital dalgúns animais e plantas.  

- Discriminar accións de respecto e coidado cara aos animais. 

- Escoitar e participar de forma activa nas actividades do proxecto na aula. 

- Presentar e explicar aos compañeiros a información traída á clase. 

- Descubrir distintas fontes de información para realizar unha investigación: 

revistas, xornais, libros, internet, biblioteca... 

 

Cultura e vida en sociedade 
 
 
- Coñecer diferentes zonas e obxectos da aula. 

- Observar, explorar e recoñecer a función de diversos obxectos da aula. 

- Recoñecer o mestre ou a mestra como o adulto que lle ensina e o coida na 

escola. 

- Mostrar aprecio e respecto polos membros da comunidade escolar. 

- Recoñecer e dicir o nome dos mestres e dos compañeiros/as. 

- Relacionarse co mestre ou a mestra e cos seus compañeiros, respectando 

as diferenzas e fomentando os hábitos de convivencia. 

- Explorar e manipular diversos materiais relacionados coas actividades cotiás 

e recoñecer a súa función. 

- Descubrir e comprender as relacións de amizade, de axuda e de colaboración 

entre os amigos e amigas. 

- Valorar os aspectos positivos e negativos dalgunhas situacións. 

- Participar activamente nas festas celebradas na escola.  

- Afianzar hábitos de colaboración en proxectos grupais. 

- Adoptar unha actitude positiva ante os conflitos cotiáns. 

- Coñecer actividades que poden realizarse cos membros da familia. 

- Valorar a importancia do coidado do material. 

- Fomentar a adquisición de hábitos de orde. 

- Valorar a importancia de colaborar á hora de recoller o material escolar. 

- Diferenciar os elementos principais das dependencias dunha casa. 
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- Valorar os traballos e os oficios e a súa función na sociedade. 

- Identificar algúns oficios e as súas ferramentas e utensilios. 

- Adquirir hábitos de responsabilidade. 

- Identificar diferentes medios de transporte. 

- Recoñecer e discriminar transportes aéreos, marítimos e terrestres. 

- Recoñecer pezas de vestir propias de cada estación do ano.  

- Participar nas celebracións propias da comunidade: o Magosto e Samaín. 

- Recoñecer tradicións e elementos típicos do Nadal. 

- Aprender panxoliñas, poemas e historias populares e colaborar na 

preparación da festa de Nadal, participando en xogos e dramatizacións. 

- Recoñecer o Entroido como signo de identidade cultural. 

- Respectar os demais independentemente da súa raza, procedencia, cultura, 

etnia, relixión… 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

Linguaxe verbal 
 
Escoitar, falar e conversar 

- Comprender textos orais. 

- Comprender e utilizar vocabulario relacionado co seu día a día. 

- Empregar a linguaxe oral de forma cada vez máis correcta, expresando ideas, 

sentimentos e desexos en conversacións colectivas.. 

- Expresar oralmente as vivencias realizadas. 

- Participar activa e oralmente nas asembleas. 

- Participar e utilizar a linguaxe oral para intervir en conversas. 

- Escoitar e participar oralmente nas actividades e  proxectos na aula. 

- Recoñecer as semellanzas entre as terminacións dalgunhas palabras: a rima. 

- Participar en diversos xogos lingüísticos: as onomatopeas. 

- Discriminar os distintos sons nas palabras. 
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- Valorar a linguaxe oral e escrita como medio de comunicación, información e 

gozo. 

 

Aproximación á lingua escrita 

- Fomentar unha prensión correcta dos útiles de escritura. 

- Progresar na realización libre de trazos. 

- Reproducir trazos libres utilizando diversas ferramentas, mostrando unha 

boa coordinación visual e motora. 

- Desenvolver a motricidade fina. 

- Afianzar o trazo horizontal e o vertical. 

- Afianzar o trazo perpendicular seguindo a dirección correcta. 

- Afianzar a lectura de imaxes secuenciadas. 

- Afianzar o trazo inclinado seguindo a dirección correcta. 

- Iniciarse no trazo circular seguindo a dirección correcta. 

- Afianzar o trazo circular seguindo a dirección correcta. 

- Identificar, recoñecer e escribir o seu nome. 

- Recoñecer o seu nome entre varios. 

- Identificar e escribir o nome dalgúns compañeiros/as. 

- Identificar algunhas letras  no seu nome e nos dos seus compañeiros. 

- Recoñecer e identificar as vogais e algunha consonante. 

- Iniciarse no recoñecemento e identificación do alfabeto.  

- Descubrir e identificar os elementos básicos da linguaxe escrita a través da 

interpretación de imaxes. 

- Identificar palabras que comecen por diferentes letras 

- Asociar por escrito nomes e obxectos. 

- Achegarse á prensa escrita e recoñecer o seu valor comunicativo. 
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Achegamento á literatura 

- Apreciar algunhas formas literarias: o conto. 

- Comprender e memorizar textos orais. 

- Comprender o argumento dun conto. 

- Recoñecer os protagonistas dunha historia. 

- Mostrar interese e respecto polos contos. 

- Identificar os membros da familia dos protagonistas dos contos. 

- Memorizar unha rima popular. 

- Comprender e memorizar unha poesía. 

- Participar na construción dun conto oral. 

- Elaborar colectivamente unha historia. 

 

Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 
 
 
- Identificar diferentes cores: amarelo, vermello, verde, azul, branco, rosa, 

negro, marrón e laranxa.  

- Experimentar, practicar e utilizar correctamente diversas técnicas plásticas: 

colorear, recortar, debuxar con ceras, pegar adhesivos… 

- Utilizar a picadura con punzón como técnica plástica. 

- Afianzarse no uso das tesoiras.  

- Favorecer a creatividade aproveitando materiais de refugallo.  

- Expresar plasticamente as vivencias. 

- Desenvolver a creatividade nas propias creacións. 

- Experimentar diferentes técnicas para realizar traballos  

- Expresar oral e plasticamente o que pode evocar un cadro. 

- Mostrar satisfacción ao explorar, manipular e aprender novas técnicas. 

- Escoitar e aprender unha canción. 

- Utilizar diferentes materiais e pinturas para expresarse plasticamente. 
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- Participar nas actividades mostrando interese e gusto. 

- Discriminar entre son e silencio. 

- Memorizar e dramatizar algunha panxoliña. 

- Recoñecer e discriminar intensidades do son. 

- Representar a intensidade do son cun símbolo. 

- Valorar a importancia de coidar o material. 

- Fomentar a sensibilidade musical. 

- Utilizar a rachadura e a pegadura de papel para expresarse plasticamente. 

- Identificar e discriminar calidades do son: longo e curto.. 

- Recoñecer o timbre de instrumentos. 

- Representar graficamente os sons fortes e frouxos. 

- Recoñecer calidades do son: a altura. 

- Utilizar a colaxe para expresarse plasticamente. 

- Desenvolver a creatividade nas actividades musicais. 

- Fomentar unha actitude relaxada e atenta durante as audicións. 

- Diferenciar sons agudos e graves. 

- Gozar coa dramatización de situacións. 

- Dramatizar unha historia coñecida. 

 

 

Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

- Achegarse ao coñecemento do ordenador. 

- Iniciarse no emprego do ordenador. 

- Achegarse ao coñecemento da internet. 

- Valorar o ordenador como ferramenta de creación. 

- Achegarse ao coñecemento do encerado dixital interacivo. 

- Valorar o ordenador como ferramenta de expresión. 

- Iniciarse no emprego da internet. 

- Iniciarse no emprego do encerado dixital interacivo. 

- Valorar o encerado dixital interactivo como ferramenta de creación. 
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- Valorar a internet como ferramenta de creación. 

- Valorar o encerado dixital interactivo como ferramenta de expresión e 

comunicación. 

- Valorar o ordenador como ferramenta de comunicación. 

- Valorar a internet como ferramenta de expresión e comunicación. 

- Utilizar as tics como medio de coñecemento e desfrute. 

- Utilizar diversos xogos informáticos para mellorar a coordinación óculo -

manual. 

- Valorar a importancia das TIC na actualidade, como fonte de información e de 

comunicación. 

 
 
6.CONTIDOS  

 

Os contidos son un instrumento que permiten desenvolver ao alumnado as 

capacidades recollidas nos obxectivos de etapa, de ciclo e específicos.. Partindo 

do Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro e o Decreto  330/2009, de 4 de 

xuño, expresaranse os seguintes contidos en función das tres áreas de 

coñecemento e aos correspondentes bloques de contidos de cada unha.  

 

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe 

- Identidade persoal.  

- Corpo humano. Exploración do propio corpo e actitude positiva cara el. 

- Partes da cara: ollos, cellas, nariz, boca e orellas.  

- Partes  do corpo: brazos e pernas, xeonllos, barriga, nocellos, cóbados,…   

- Recoñecemento da imaxe persoal e da dos demais. 

- Percepción dos cambios de imaxe co paso do tempo. 

- Os sentidos. 

- Expresión de emocións. 

- Gusto por unha alimentación variada. 
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- Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa saúde.  

- Hábitos de coidado e respecto. 

- Interese por controlar as propias sensacións e reaccións. 

- Profundización na adquisición do seu equilibrio emocional. 

- Expresión das propias preferencias.  

- Identificación e expresión de sentimentos e vivencias.  

- Atención visual e percepción espacial. 

- Recoñecemento das diferenzas sexuais: pene e vulva.  

- Identificación como neno ou nena.  

 

 

Bloque 2. Xogo e movemento 

- Desenvolvemento da motricidade fina 

- Coordinación e control en habilidades manipulativas de carácter fino. 

- Progresión na adquisición e comprensión das normas de xogo. 

- Gusto e interese por participar nas actividades.  

- Xogos de equipo.  

- Realización de exercicios para mellorar a coordinación de movementos e 

conseguir seguridade.  

- Confianza nas súas posibilidades. 

- O autoconcepto, as cualidades propias. 

- Exploración das posibilidades e as limitacións do propio corpo.  

- Gozo nos xogos colectivos. 

- Implicación na participación en distintos xogos colectivos. 

 

 

Bloque 3.  A actividade e a vida cotiá 

- Adquisición de hábitos de orde: desprazamento en fila.  

- Valoración dos hábitos persoais e sociais. 

- A amizade, dentro e fora do ámbito escolar. 
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- As tarefas domésticas.  

- Mantemento positivo ante a resolución dos conflitos.  

- Satisfacción e gozo durante a celebración de festas.  

- Percepción e recoñecemento das actividades e manifestacións propias das 

festas do Samaín, o Magosto, o Nadal e o Entroido.  

 

 

Bloque 4.  O coidado persoal e a saúde 

- Utilización de pezas de vestir adecuadas á época do ano.  

- Hábitos de autonomía: colocar as súas cousas, espirse, comer só, 

limparse…  

- Hábitos de saúde e hixiene: coidado do corpo para evitar accidentes.  

- Hábitos de responsabilidade: interesarse en participar nas tarefas da clase.  

- A alimentación como necesidade básica do corpo.  

- Hábitos de saúde e hixiene: lavar as mans, limparse no WC, soarse, limpar 

os mocos, … 

- Importancia dunha alimentación variada.  

- As normas e hábitos sociais da alimentación. 

- Desenvolvemento da capacidade empática. 

 

 

Área de coñecemento do contorno 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida 

- Discriminación e percepción visual de obxectos do contorno. 

- Orientación espazo – temporal. 

- Orientación en espazos diferentes dos habituais. 

- Clasificación en función de diferentes criterios.  

- Nocións de medida: grande/pequeno, longo/curto… 

- Identificación de nocións de cantidade: moitos/poucos, todos/ningún, 

algúns/ningúns, máis que/ menos que…  
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- Clasificación de obxectos segundo a súa medida.  

- Identificación das nocións de espazo: dentro/fóra, aberto – pechado, 

encima/debaixo, diante/detrás. 

-  Nocións de tempo: mañá – tarde – noite, antes – agora, onte - hoxe – mañá, 

antes – despois.  

- Secuencias temporais. 

- Recoñecemento e discriminación: círculo, cadrado, triángulo e rectángulo.  

- As formas xeométricas no entorno. 

- Os números do 0 a 9: cantidade e grafía. 

- Asociación das grafías do 0 – 9 coa cantidade que representa.  

- Valoración das características funcionais dos números 

- Identificar a lei que segue unha serie e completala.  

- Serie lóxica: forma, tamaño, cor, series numéricas… 

- Percepción visual: localizar diferenzas. 

- A simetría. 

- Conceptos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. 

- Recoñecemento dos días da semana.  

- Atención visual e razoamento lóxico: localización de erros. 

- Secuencias temporais.   

- Lóxica: realización dun crebacabezas. 

 

Bloque 2. Achegamento á natureza 

 

- Observación do entorno e da natureza e dos seus cambios co paso do tempo. 

- A natureza: coidados do noso contorno. 

- Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

- Identificación das variacións climatolóxicas a través da observación e 

recollida de datos e aproximacións ao concepto de estacións do ano. 

- Formulación de hipóteses sobre as causas e consecuencias dos fenómenos 

metereolóxicos. 
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- Membros da propia familia: pais, irmáns, avós, curmáns, padriños, … 

- Actividades que se poden realizar en familia.  

- Manipulación de materiais. 

- Importancia da familia para o desenvolvemento persoal.  

- Coidado do material propio e do dos demais.  

- Necesidades das plantas.  

- Respecto aos seres vivos.  

 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade 

- Zonas e obxectos da aula. O mestre ou a mestra.  

- Observación de obxectos do contorno.  

- Exploración de obxectos da aula.  

- Recoñecemento da utilidade do material escolar.  

- Aprecio e respecto polos membros da comunidade escolar. 

- Adopción de hábitos de convivencia: a relación co mestre ou a mestra e cos 

seus compañeiros.  

- Participación nos proxectos de traballo de forma cooperativa.  

- Valoración positiva ou negativa dalgunhas situacións. 

- Resolución positiva dos conflitos.  

- Características da propia vivenda.  

- Elementos principais das dependencias dunha casa.   

- Actitude de colaboración á hora de recoller o material e os xoguetes.  

- Hábito de orde: recoller o material escolar.  

- Colaboración nas tarefas de mantemento da orde do material escolar. 

- Festas tradicionais: usos, costumes, bailes, cancións ligadas ao Nadal. 

- Satisfacción e gozo durante a celebración de festas. 

- As nosas festas: Magosto, Samaín e Nadal.  

- Xogo simbólico: o recanto da casiña.  

- Identificación de diferentes profesións e ferramentas.  

- A roupa según as diferentes estacións do ano.  
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- Entroido: os disfraces. 

- Identificación de obxectos relacionados co Entroido: os disfraces e as 

caretas. 

- Os homes e as mulleres poden realizar o mesmo traballo. 

- O almorzo. Discriminación e identificación da primeira comida do día. 

- Transportes aéreos, marítimos e terrestres. 

- Hábitos de responsabilidade: cumprir as normas do encargado da clase.  

 

Área de linguaxes: comunicación e representación 

Bloque 1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar 

- Comprensión e utilización do vocabulario do día a dia. 

- Comprensión de textos orais. 

- Emprego axeitado da linguaxe oral cada día de forma máis correcta.  

- Expresión oral de ideas, sentimentos e desexos.  

- Intervención activa nas conversas da aula.  

- Utilización da linguaxe oral como medio para comunicar vivencias e ideas 

propias.  

- Expresión oral de feitos ou acontecementos.  

- Participación nas actividades de expresión oral.  

- Adquisición de novo vocabulario. 

- Escoita e participación oral nas actividades e proxectos da aula.  

- Participación en xogos orais.  

- Onomatopeas.  

- Diferenciación de distintos sons.  

- Valoración da importancia da linguaxe oral.  

 

Aproximación á lingua escrita 

- Trazo libre. 

- Coordinación óculo-manual no trazo libre. 

- Realización do trazo libre con diferentes ferramentas.  
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- Trazo vertical: arriba/abaixo.  

- Desenvolvemento da motricidade fina.  

- Trazo vertical.  

- Exercitación do trazo horizontal.  

- Afianzamento do trazo horizontal e do trazo vertical.  

- Trazo perpendicular.  

- Trazo inclinado e circular. 

- Observación e lectura de imaxes secuenciadas. 

- Identificación e escritura do nome propio. 

- Recoñecemento dos nomes dos membros da comunidade educativa. 

- Escritura dalgúns nomes dos membros da comunidade educativa. 

- Identificación dalgunhas letras do alfabeto.  

- Identificación e exploración das vogais: a, e, i, o, u.  

- Identificación de palabras que comecen por unha letra. 

- Descubrimento distintas fontes de información para realizar unha 

investigación: revistas, xornais, libros, internet, biblioteca... 

- Achegamento a lingua escrita como medio de comunicación , información e 

gozo. 

- Recoñecemento do novo vocabulario na escrita. 

 

Achegamento á literatura 

- Comprensión dun conto.  

- Recoñecemento dos protagonistas dun conto.  

- Interese e gusto polos contos.  

- Memorización dunha rima. 

- Memorización e comprensión de textos: a adiviña.  

- Comprensión e memorización dun recitado.  

- Comprensión do argumento do conto.  

- Memorización e comprensión dun refrán.  

- Gusto polo relato dun conto. 
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- Memorización e comprensión dun pareado.  

 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

- Identificación de diferentes cores: amarelo, vermello, verde, azul, branco, 

rosa, negro, marrón e laranxa. 

- Experimentación e utilización correcta diversas técnicas plásticas: colorear, 

recortar, debuxar con ceras,  picar con punzón, recortar coas tesoiras, pegar 

adhesivos….  

- Utilización de materiais de refugallo.  

- Expresión plástica das vivencias. 

- Desenvolvemento da creatividade nas propias creacións. 

- Expresión oral e plástica para evocar un cadro. 

- Amosar satisfacción ao explorar, manipular e aprender novas técnicas. 

- Escoita dunha canción. 

- Participación nas actividades mostrando interese e gusto. 

- Discriminación entre son e silencio. 

- Memorización e dramatización algunha panxoliña. 

- Recoñecemento e discriminación de  intensidades do son. 

- Representación Da intensidade do son cun símbolo. 

-  A importancia de coidar o material. 

- Adquisición dunha sensibilidade musical. 

- Utilización da rachadura e a pegadura de papel para expresarse 

plasticamente. 

- Identificación e discriminación das calidades do son: longo e curto.. 

- Recoñecemento do timbre de instrumentos. 

- Representación graficamente os sons fortes e frouxos. 

- Recoñecemento calidades do son: a altura. 

- Utilización da colaxe para expresarse plasticamente. 

- Desenvolvemento da creatividade nas actividades musicais. 

- Sons agudos e graves. 
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- Gozo dunha dramatización de situacións. 

- Dramatizaciónunha historia coñecida. 

- Interpretación e memorización de cancións. 

- Gusto e creatividade nas creacións propias.  

- Gusto por explorar, manipular e aprender novas técnicas.  

- Recoñecemento do timbre de instrumentos.  

- Interese por participar nas actividades musicais.  

- Gusto pola creatividade e a imaxinación nas producións plásticas. 

- Técnica plástica: colaxe. 

- Creatividade e imaxinación coa música.  

- Atención e relaxación nas audicións. 

 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a 

comunicación 

- Coñecemento e coidado do ordenador. 

- Identificación da utilidade do ordenador como fonte de información e 

comunicación. 

- Identificación da utilidade do ordenador como fonte de expresión. 

- Uso do ordenador. 

- Coñecemento e coidado do encerado dixital. 

- Identificación da utilidade do encerado dixital como fonte de información e 

comunicación. 

- Identificación da utilidade do encerado dixital como fonte de expresión. 

- Uso do encerado dixital. 

- Coñecemento e coidado da cámara fotográfica dixital. 

- Identificación da utilidade da cámara fotográfica dixital como fonte de 

expresión. 

- Uso da cámara fotográfica dixital. 

- Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos 

medios audiovisuais. 
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7.CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

A través da Orde do 25 de xuño de 2009 pódese dicir que os criterios de 

avaliación serán os referentes para coñecer en que medida o alumnado 

desenvolveu as capacidades enunciadas nos obxectivos e para identificar as 

aprendizaxes adquiridas, así como valorar o grao de iniciación no 

desenvolvemento das competencias básicas.  

 

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

✓  Coñece e sinala as principais partes do corpo: brazos, pernas, xeonllos, 

barriga, nocellos, cóbados... 

✓  Recoñece as partes da cara: ollos, cellas nariz, boca e orellas. 

✓  Coñece algunhas características específicas do seu corpo e do dos outros.   

✓  Identifica algunhas sensacións relacionándoas cos seus órganos 

correspondentes.   

✓  Recoñece os sentidos e as súas funcións. 

✓  Mostra unha imaxe positiva de si mesmo e acepta aos demais tal e como 

son.  

✓  Identificase como neno ou nena atendendo os caracteres sexuais: pene ou 

vulva. 

✓  Respecta o sexo oposto e ás persoas diferentes.  

✓   Mostra destreza nas actividades de movemento: saltar, correr, virar… 

✓  Progresa no desenvolvemento da motricidade fina. 

✓   É capaz de regular algúns comportamentos en situacións e contextos 

diferentes.   

✓  Cumpre rutinas e habilidades sociais. 

✓  Progresa na realización de actividades da vida cotiá.  

✓  Axuda e colabora cos demais, así como valora a axuda prestada polos 

demais. 

✓   Distingue os diferentes momentos da vida escolar.   

✓  Practica hábitos de hixiene, saúde, alimentación,  e limpeza.  
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Área de coñecemento da contorna 

✓  Clasifica obxectos en función das súas características.   

✓  Recoñece as formas xeométricas: círculo, cadrado e triángulo e rectángulo. 

✓  Utiliza os números para a vida cotiá e recoñece a súa importancia. 

✓  Recoñece os números do 0-9 atendendo a grafia e cantidade. 

✓  Asocia os números do 0-9 coa cantidade que representan. 

✓   Resolve problemas que implican operacións sinxelas (poñer, quitar, 

repartir).   

✓  Utiliza cuantificadores básicos: algo/ máis, moitos/ poucos, todos/ningún, 

algúns/ningúns, máis que/menos que.... 

✓  Utiliza nocións temporais básicas: maña/tarde/noite, antes/agora, 

onte/hoxe/mañan, antes/despois. 

✓  Utiliza axeitadamente os conceptos de 1º, 2º , 3º, 4º, 5º e 6º en situacións 

da vida diaria. 

✓   Sitúa no tempo certas actividades da vida cotiá.  

✓   Oriéntase adecuadamente nos espazos habituais e coñece o que se fai 

neles. 

✓  Identifica algunhas características dos animais e plantas da súa contorna.  

Colabora en manter limpos os espazos onde se desenvolve e respecta o 

medio. 

✓  Participa e goza das actividades.   

✓  Identifica os membros dos grupos sociais aos que pertence.   

✓   Respecta as normas de convivencia dentro dos diferentes grupos sociais.  

✓  Acepta e cumpre as responsabilidades que se lle mandan.  
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✓   Coñece algúns cambios que se producen na contorna por intervención do 

ser humano.   

✓  Identifica diferentes medios de transporte: aéreos, marítimos e terrestres. 

✓  Coñece algunhas festas tradicionais da contorna. 

 

Área de linguaxes: comunicación e representación 

✓  Exprésase de forma oral nas dúas linguas oficiais, na medida das súas 

posibilidades 

✓   É capaz de expresar os seus sentimentos, emocións, necesidades, 

intereses 

✓  Comprende mensaxes que conteñen varias accións nas dúas linguas 

oficiais. 

✓   Posúe un vocabulario adecuado á súa idade. 

✓   Inventa e explica historias reais ou imaxinarias, así como describe  

lugares e experiencias.   

✓  Utiliza formas de expresión socialmente establecidas nas dúas linguas 

oficiais. 

✓  Identifica as vogais e algunha consonante. 

✓  Identifica palabras que comecen por unha letra. 

✓  Reproduce a direccionalidade da escritura.  

✓   Recoñece e escribe  o seu nome e dalgúns membros da comunidade 

educativa 

✓  Identifica e reproduce letras en maiúscula . 

✓  Mostra Interese por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos 

e lexibles.  
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✓  Reproduce cancións, poesías, retahílas, etc.   

✓  Goza utilizando a biblioteca como un espazo de diversión e coñecemento 

✓   Debuxa con intención figurativa e detalles.    

✓  Utiliza distintas técnicas de expresión plástica.   

✓  Identifica as cores amarela, vermella, azul, verde, branca, rosa, negra, 

marrón e laranxa. 

✓   Goza coa manipulación, a creación, reprodución,… de obras artísticas. 

✓  Discrimina sons de instrumentos coñecidos.  

✓   Coñece algúns parámetros do son. Segue ritmos.  

✓  Progresa no uso das tecnoloxías na medida das súas posibilidades. 

 
 

 
8.METODOLOXÍA 

A metodoloxía constitúe o conxunto de normas e decisión que organizan de 

forma global a acción didáctica da aula, papel que xogan os nenos/as, 

Mestres/as, as familias, a utilización de medios e recursos, a organización de 

tempos e espazos … A metodoloxía que se utilizará será participativa, 

globalizada, significativa, activa, lúdica e construtivista, posto que o protagonista 

do seu aprendizaxe será o alumno en todo momento e será el o que irá 

construíndo o seu coñecemento coa nosa axuda.Propiciarase en todo momento 

a observación, a experimentación, a formulación de hipóteses, a innovación 

educativa e o fomento pola lectura. Se traballará coordinadamente co ciclo e os 

diferentes membros da comunidade educativa. Utilizarase o traballo por 

proxectos para que os nenos/as desenvolvan as súas capacidades e potenciais 

fomentando así a innovación e a investigación educativa. Na metodoloxía 

incluirase o uso equilibrado e axustado das novas tecnoloxías como recurso 

didáctica para levar a cabo diferentes actividades sempre adaptadas aos ritmos 

e necesidades do alumnado e aos recursos dispoñibles no centro.  
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A metodoloxía que utilizaremos ao longo de todo o curso estará baseada nos seguintes 

principios:  

▪ A aprendizaxe será significativa xa que a mesma asegura que os 

coñecementos adquiridos dentro e fóra da aula poidan ser empregados nas 

circunstancias nas que o alumno/a vive e nas cales poida chegar a 

necesitalos. Implica o capacitalos para comprender e interpretar a realidade, 

valorala, tomar opcións e intervir sobre ela. Para que a aprendizaxe sexa 

significativa teremos moi en conta os:  

✓  Contidos significativos ( estrutura interna coherente, clara e 

organizada) 

✓  Coñecementos previos. 

✓  Motivación (potenciando a acción, a manipulación, o xogo, a 

verbalización)  

✓  Interese (nacemento dun irmán, unha festas) 

 

▪  A ensinanza será globalizada. A forma de vivir e coñecer nestas idades é 

global, calquera acción – interacción co seu entorno tanto físico como social, 

pon en xogo todos os ámbitos da súa persoa: intelectuais, físicos, emocionais. 

As actividades globais vivenciais son a forma de coñecemento que mellor se 

adecúan ás características do alumnado e ás finalidades educativas que 

perseguimos, xa que, cada proxecto é un anaco de vida real que levamos á 

aula e da que aprendemos. A partir deses proxectos, poderemos ofrecer unha 

realidade máis global, que lles permita unha conexión real cos seus intereses 

cotiás. Polo que, partindo da necesaria planificación do noso traballo como 

profesionais de infantil, daremos conta da debida flexibilidade e da 

improvisación. 

▪  A individualidade – interacción cos outros: Os procesos de construción do 

coñecemento son individuais, polo que os ritmos de aprendizaxe e 

desenvolvemento son diferentes aínda nun mesmo grupo de idade. Exporemos 

un traballo que responda a cada unha das individualidades, que permita a cada 
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neno/a seguir o seu propio ritmo de aprendizaxe, en función das súas 

características persoais, de maneira  que cada un reciba as axudas necesarias 

para lograr o máximo desenvolvemento das súas potencialidades. Evitaremos 

como mestras impor un único modelo ou meta a conseguir por todos os 

integrantes do grupo, ofrecendo unha ampla gama de ofertas onde atopen 

resposta as demandas e peculiaridades de cada un/unha. Esta diferenza 

individual non é contraditoria cos procesos de socialización, que non só deben 

respectarse, senón que continúen un dos obxectivos esenciais da escola. 

▪  A afectividade como eixe que xira en todo o proceso que crea un ambiente no 

que o neno se sinta integrado no grupo, os mestres teñen que atender á 

diversidade, contribuíndo á socialización. 

▪ O principio de xogo: o xogo constitúe o modo fundamental de relación entre 

os nenos/as desta idade, de aí que sexa necesario concederlle o protagonismo 

que merece dentro do proceso educativo, evitando a falsa dicotomía entre xogo 

e traballo escolar.   

 

8.1. AS RUTINAS: TEMPOS ADAPTADOS 

Nesta etapa as necesidades biolóxicas, marcan aos nenos/as  o paso do tempo. 

A situación ordenada e repetitiva de situacións cotiás, permite que os nenos 

coñezan o que ven despois, ofrecéndolles un marco de referencia para iniciarse 

na orientación no tempo. 

Mediante as rutinas créanse e fortalécense parte importante dos hábitos 

requiridos a esta idade, proporcionando aos nenos distintas capacidades de 

desenvolvemento: 

✓  Desenvolvemento da seguridade: para saber qué fai o que debe de estar 

facendo nese intre e así será clara a sucesión de acontecementos. 

✓  Desenvolvemento da autonomía: para poder resolver as necesidades que 

xurdan na súa vida habitual e cotiá. 

✓  Desenvolvemento do pensamento lóxico: Que lle facilitará a comprensión 

do tempo e da sucesión lóxica de acontecementos. 



 

36 
 

✓  Desenvolvemento da autoestima: para estar satisfeito da adquisición dos 

hábitos e da interiorización das normas. 

O horario escolar, establecerase, polo tanto, de acordo a estas rutinas, co 

obxectivo primordial de que os alumnos/as  se vaian familiarizando e 

acomodando a horarios e aprendendo a anticipar as actividades coñecidas e 

cotiás. 

 ENTRADA E SAÍDAS: Colgamos os abrigos, saudámonos, poñemos o 

mandilón. Vestímonos e despedímonos. 

 ASEMBLEA 

 RECANTOS DE ACTIVIDADE  

 ASEO –– RECREO 

 PLSS 

 ACTIVIDADES GRUPAIS 

 ASEO- COMEDOR- CASA 

 

8.2. A ASEMBLEA: A MENTE E CORAZÓN DA AULA 

As rutinas escolares en Educación Infantil son a base metodolóxica, psicolóxica, 

afectiva e social para a estruturación dunha xornada escolar. A través delas 

traballaranse os distintos contidos e obxectivos para o desenvolvemento das 

diferentes capacidades. Pois ben, unha das mais importantes, é a da asemblea, 

pola cantidade de tarefas que se realizan nela e pola importancia das mesmas.  

A asemblea é un lugar diferente para encontrarnos cada mañá, para xogar 

xuntos, para ler, para relaxarnos xuntos, para escoitar contos xuntos, para recibir 

visitas, para construír, para compartir cancións, para observar e aprender, para 

vivir os contos, para recibir agasallos, para organizarnos, para solucionar 

conflitos, para vivir xuntos. 

Para realizar a asemblea sentarémonos en semicírculo ou en círculo, de forma 

que teñamos á vista a todos os compañeiros. A asemblea a realizamos en varios 

momentos do día e con diferentes finalidades: 
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- Comezo e fin da xornada. 

- Comezo e fin dos recantos. 

- Resolución de conflitos. 

- Para o establecemento de normas no momento oportuno. 

- Xogos de gran grupo: orais, corporais … 

- Lectura de textos: cartas, xornais, contos, poemas … 

- Ante algún acontecemento específico: saídas, festas, visitas... 

- Para falar e para escoitar. 

Polo xeral, sempre que necesitemos a reunión de toda a aula para calquera tipo 

de actividade colectiva, iremos a esta zona, as veces que sexa necesario. O 

obxectivo principal deste momento da xornada é a Comunicación Lingüística, 

sen prexuízo de moitos mais obxectivos  que a continuación expoñemos. 

 

8.3. OS RECANTOS: ESPAZOS VIVENCIAIS 

Consideramos á aula como un espazo cultural que educa. A creación duns 

espazos diferenciados e a posibilidade de traballar libremente neles produce 

unha cultura que propicia a aprendizaxe e desenvolve a autonomía, a 

socialización e o desexo de aprender. 

Os elementos culturais convértense en eixos verticais das nosas programacións 

e os contidos curriculares pasan a ser transversais, técnicas para dominar o 

mundo. Polo tanto non facemos linguaxe escrita nin matemáticas,... senón que 

realizamos proxectos, libros, cancións, contos, xogos... e con iso escribimos e 

aprendemos. 

 

Na distribución do espazo preverase que os nenos/as dispoñan de lugares 

propios e de uso común para compartir, para estar solos e para xogar e para 

relacionarse cos demais; espazos para actividades que requiran unha certa 

concentración e espazos amplos que faciliten o movemento. 

 



 

38 
 

RECANTOS DE ACTIVIDADE 

→ Esta proposta metodolóxica engloba tanto xogo libre, como traballos 

manipulativos, desenvolvementos social e afectivo, así como aprendizaxe. 

→ A distribución da aula faise por “zonas” – espazos fixos e delimitados- nas 

que se van ofrecendo propostas. Esta distribución espacial proporciona unha 

mellor estruturación dos materiais, unha maior organización e variedade das 

propostas, así como un entorno físico rico en estímulos, oportunidades e 

posibilidades de acción.  

→ Esta distribución ofrece grandes posibilidades para a exploración, a 

participación activa, creatividade, o traballo individual xunto co traballo en 

colaboración, o diálogo, a axuda mutua. 

→ Con esta distribución e esta forma de traballar, pretendemos que os nenos: 

o Adquiran hábitos elementais de organización. 

o Regulen o seu propio comportamento. 

o Contribúa ó establecemento de normas. 

o Que coñeza as normas e as empregue. 

o Que sexa autónomo.  

Algúns dos posibles recantos que se terán nas aulas son os seguintes: 

 

RECANTO DAS LETRAS 

Neste recanto englóbanse os xogos de letras, a biblioteca e o ordenador. 

Este espazo esta destinado ao uso, manexo, descubrimento, exploración … de todo o que teña relación 

coas letras, textos escritos, contos orais e escritos, composicións … 

OBXECTIVOS MATERIAIS 
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- Aproximar o neno/a á linguaxe escrita. 

- Aproximar aos compoñentes da lingua escrita. 

- Realizar as súas propias composicións escritas empezando polo que lle 

é máis próximo : o nome propio, os nome dos compañeiros, da familia, 

os nomes comúns … 

- Gusto polo traballo en equipo. 

- Crear hábitos lectores e lectores autónomos. 

- Gusto da lectura no tempo de lecer. 

- Ler e interpretar imaxes, códigos e pictogramas. 

 

- Libros con distintos 

textos: literatura, 

divulgativos 

prensa, poesía... 

- Letras móbiles. 

- Xogos de letras. 

- Modelos de texto. 

- Material elaborado 

polo nivel. 

 

 

 

RECANTO DOS ARTISTAS 

Este recanto está deseñando para que os neno/as poñan en funcionamento a súa imaxinación e  

creatividade nas súas propias producións. 

OBXECTIVOS MATERIAIS 

- Experimentar con diferentes técnicas plásticas. 

- Valorar as propias producións a as dos   compañeiros. 

- Descubrir as propiedades dos obxectos: forma, cor, 

 tamaño … 

- Respectar as normas de convivencia que rexen o traballo 

 en grupo. 

- Respectar as normas que rexen o funcionamento dos 

 recunchos. 

- Potenciar a súa creatividade e imaxinación. 

- Plastilina  

- Moldes, espumas para 

estampar, rolos … 

- Botes e material de 

refugallo 

- Caixas 

- Pinturas,ceras, purpurinas 

- Rotulados 

- Cartolinas 

- Folios brancos e de cores 

RECANTO SIMBÓLICO 
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RECANTO LÓXICA-MATEMÁTICA 

Traballamos a actividade lóxica mediante xogos estruturados. Xogamos e construímos cos obxectos. 

OBXECTIVOS MATERIAIS 

- Utilizar a serie numérica para contar obxectos... 

- Identificar cantidades e grafías. 

- Realizar seriacións de dous e tres elementos. 

- Realizar clasificacións tendo en conta    características dos obxectos. 

-Manipular xogos que levan a un pensamento   lóxico - matemático:  

crebacabezas, lotos, bingos … 

- Respectar as normas que rexen o traballo en equipo. 

- Crear actitudes de axuda e colaboración cos compañeiros. 

 

 

- Construcións. 

- Quebracabezas. 

- Dominós. 

- Bingos. 

- Termómetros. 

- Materiais pesado, medida... 

- Crebacabezas. 

- Xogos grupo: oca, parchís... 

- Materiais elaborados polo ciclo. 

... 

 

Este recuncho foi programado pensando na necesidade que teñen os nenos de experimentar roles, 

imitar condutas propias dos maiores … 

OBXECTIVOS MATERIAIS 

- Dramatización de diferentes situacións vividas o imaxinadas. 

- Respecto polo normas que rexen o traballo en grupo. 

- Respecto polas normas de convivencia. 

- Adquirir progresivamente unha imaxe asustada e positiva de si  

mesmo, identificando as características e cualidades persoais, así  

como as súas diferenzas cos demais. 

- Utilizar as posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do propiocorpo. 

 propio corpo. 

- Desprazarse autonomamente nos espazos habituais respectando as 

normas. 

 - Identificar  expresar os sentimentos propios, alleos e empatía 

- Xogos de cociniñas: 

cacharrillos,utensilios de 

cociña … todos de 

xoguete. 

- Telas e disfraces. 

- Un espello na parede. 

- Supermercado. 
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8.4. PROXECTOS DE TRABALLO 

Durante este curso iniciarémonos na metodoloxía por proxectos atendendo as 

características da contorna e as características e intereses dos nenos/as..  

Todo proxecto, sexa do tipo que sexa implica tres elementos: 

- Unha proposta de facer ou coñecer algo. 

- Uns medios para levalo a cabo. 

- Un produto ou realización que se pode avaliar e mellorar. 

É por tanto, un proceso, válido para calquera momento, idade e situación vital. 

Ao longo da vida, cando nos propoñemos ou buscamos algo seguimos este 

itinerario: planificar, realizar, avaliar. Iniciarse na educación infantil neste proceso 

é importante, xa que é unha forma de aprender a vivir, de aprender a ser, a 

buscar metas, a pór os medios para conseguilas e a autoavaliarse.  

Por outro lado,o coñecemento sempre vai xunto ao afectivo, polo que é moi 

importante  crear un desexo polo mundo da cultura. Este desexo non é 

provocado polos contidos escolares senón que se produce detrás deles, no 

significado que teñen para as nosas vidas. O desexo brota cando o que lemos, 

escribimos ou estudamos simboliza algo importante para nós. Non se trata de 

motivar, senón de que o alumnado descubra que, o coñecemento é a chave que 

abre moitos tesouros. 

O mellor modo de alcanzar este obxectivo é o método de proxectos de traballo, 

pero non entendidos como unha programación fixa de actividades en función 

duns obxectivos e contidos inamovibles, senón como un proceso de construción 

de coñecementos, a partires das experiencias vividas por todas as persoas 

implicadas, ao que se lle outorga unha finalidade educativa. 

Nos proxectos de traballo créanse situacións onde os alumnos poden tomar 

decisións, analizar, reflexionar, debater, arriscar hipóteses, contrastar, buscar 

información... é dicir, pensar.    
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Existe un certo consenso en definir o proxecto a partires dos intereses do 

alumnado e seguindo unha estrutura metodolóxica que implique a identificación 

do obxecto de investigación dende a consulta de fontes de información directa o 

indirecta, a relación con outras situacións problemáticas, a elaboración de 

sínteses e a formulación de conclusións e a súa difusión. 

Algunhas claves para comprender o significado do traballo por proxectos son: 

1. Partir dunha concepción de que os nenos pensan, e dicir, son críticos, 

reflexivos, capaces de crear hipóteses. Non teñen que calar os seus saberes, 

porque as actividades da aula o levan a pór en xogo o que sabe, o que cree... 

as súas hipóteses, os seus coñecementos, as súas crenzas...Son verdadeiros 

partícipes da súa aprendizaxe. 

2. A mestra non busca só que o alumno adquira mecanicamente uns contidos, 

senón axudarlle a organizar o pensamento, a relacionar. É dicir, ensinar a 

pensar. Trátase de que o neno cree procedementos precisos, que lle permitan 

aprender de forma autónoma. 

3. Unha concepción da alfabetización onde o traballo non radica só en recoñecer 

signos gráficos (o alfabeto), senón que o obxecto de traballo son as prácticas 

sociais de lectura e escritura, que se desenvolven na vida cotiá. Os anuncios, 

os contos, as receitas, os refráns, os xornais... están presentes na aula para 

ser interpretados e escritos. 

4. O labor principal da mestra non é transmitir coñecementos senón canalizar, 

orientar, guiar, provocar conflitos... que posibiliten a construción de 

aprendizaxes. A mestra proporciona información e estimula para que o neno 

defina e constrúa o seu propio saber. 

Ademais: 

- As interaccións entre os alumnos son unha ferramenta de aprendizaxe, por 

iso, outro aspecto importante é a aprendizaxe colaborativa e cooperativa. No 

traballo por proxectos o outro é alguén que tamén marca a miña aprendizaxe. 

Eu só non chego o mesmo sitio que chego en cooperación cos demais, en 

grupo.Cando traballamos nun proxecto, a información que cada un aporta  

enriquecese co que aporta os demais, incluso ás veces Contradise dando 
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lugar ao diálogo e a verificar, a comprobar, a buscar a postura máis axeitada. 

E de todos pódese aprender. Valores como o respecto ao diferente e a 

tolerancia trabállanse ao longo de todo proxecto. 

 

Por último sinalar que os proxectos non son unha metodoloxía didáctica, senón 

unha concepción global da educación que rompe cun currículo pechado e que 

se interroga a cerca de como se aprende a ler, a escribir, a contar e a representar 

o mundo. É unha concepción que se basea en escoitar ao suxeito, no fomento 

do desexo de aprender e no traballo colaborativo entre os distintos axentes 

educativos. Incita a usar múltiples linguaxes: oral, corporal, escrito, plástico, 

matemático... e pon en xogo moitas capacidades, conversar, argumentar, 

consensuar, sintetizar, elixir, optar, planificar, comprender... 

Podemos resumir dicindo que a partires do interese do alumnado, este implícase 

no súa propia aprendizaxe, poténciase a colaboración fronte a competición, 

respéctanse niveis e capacidades; en definitiva, aténdese moito mellor a 

diversidade presente na aula. 

 

OBXECTIVOS COMÚNS A TODOS OS PROXECTOS 

▪ Favorecer a creación de estratexias de organización do coñecemento escolar 

en relación ao tratamento da información. 

▪ Converter aos proxectos nun eixo integrador de todos os coñecementos e 

saberes escolares, na que a aprendizaxe se produce nun proceso encadeado. 

▪ Relacionar os diferentes contidos a tratar para facilitar a construción dos 

coñecementos e a transformación da información procedente dos distintos 

saberes disciplinares en coñecemento propio. 

▪ Organizar e xerarquizar os contidos de traballo. 

▪ Seleccionar e establecer procedementos. 

▪ Facilitar a apertura da aula ao contorno, involucrando a outras persoas non 

docentes.  

▪ Elaborar hipóteses, preguntas e explicacións de feitos e experiencias. 
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▪ Facer unha previsión dos recursos necesarios. 

▪ Tomar conciencia da necesidade de buscar e obter información para ampliar 

o coñecemento. 

▪ Utilizar e recorrer a diversas fontes de información. 

▪ Descubrir distintos tipos de texto e soportes como recursos de información. 

▪ Planificar e organizar as distintas actividades. 

▪ Tomar decisións conxuntas e chegar a acordos no grupo e co grupo. 

▪ Buscar solucións a problemas imprevistos. 

▪ Utilizar técnicas elementais de recollidas de datos. 

▪ Avaliar o proceso, centrándose nas relacións creadas na aprendizaxe e nos 

procedementos, máis que nos contidos. 

 

9. AVALIACIÓN 

A avaliación é un elemento curricular de primeira orde para valorar o proceso 

educativo, é o compoñente imprescindible para coñecer o nivel evolutivo en que 

se atopan o neno e a nena. A avaliación debe ser obxectiva, axeitada, clara, 

medible e comparable cun mesmo e a súa evolución. A forma de realizar a 

avaliación é a través da observación das condutas do neno e do proceso 

educativo, co fin de reaxustar o proceso ensino-aprendizaxe á situación concreta 

de cada alumno, tal e como se establece na Orde do 25 de xuño de 2009 pola 

que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo 

de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

9.1. Avaliación da intervención educativa 

As intencións educativas que guían a intervención educativa no proceso de 

ensino-aprendizaxe requiren a miúdo para a súa verificación dun reaxuste dos 

contidos do currículo, dos medios e dos recursos, co fin de axeitalos ás 

características individuais dos nenos. Entendéndoa como tal, debemos 

preguntarnos como lle benefician ao neno o espazo, os materiais e a actuación 

do docente. 
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A avaliación así entendida non consistirá en emitir xuízos de valor sobre o neno 

ou as súas actividades, senón, na recollida da información necesaria co fin de 

axustar e perfeccionar todo o proceso. 

A avaliación é fundamental na práctica educativa, xa que cumpre unha triplo 

misión: 

- Proporciona información sobre os coñecementos previos dos alumnos, os 

seus procesos de aprendizaxe e a forma en que organizan o coñecemento. 

- Permítelles ós mestres coñece-lo grao en que os seus alumnos van adquirindo 

aprendizaxes significativas e funcionais. 

- Posibilita que os escolares descubran o seu desenvolvemento e progreso 

persoal nas novas aprendizaxes, as súas aptitudes para a aprendizaxe e as 

súas capacidades intelectuais, intereses e motivacións, actitudes e valores... 

En resumo, a avaliación axuda a mellora-lo proceso de ensino-aprendizaxe.  

O tipo de avaliación elixido deriva dos criterios metodolóxicos adoptados. Un 

enfoque educativo que segue criterios constructivistas, integradores, 

globalizadores e personalizados esixe unha avaliación formativa, continua e 

global. 

A selección dos aspectos que se van avaliar debe facerse de maneira que facilite 

e oriente, polo que propoñemos algúns criterios: 

 - A progresiva elaboración de aprendizaxes. 

 - A asimilación integrada dos distintos tipos de contidos propostos. 

- A adquisición de capacidades e estratexias. 

 - O uso de recursos expresivos e o interese e a motivación para aprender. 

 - O seguimento do proceso personalizado de maduración. 

 - A adaptación de contidos e procesos á situación e ó ritmo do alumno e da 

alumna. 

 - A mellora da acción docente e da metodoloxía empregada. 

 

A avaliación debe considerar diversos elementos: 

 - A situación e as posibilidades de cada alumno. 

 - O ritmo persoal e o desenvolvemento integral de cada neno e nena. 
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 - O proceso formativo que se propón desenvolver. 

 - A actuación do educador/a e a súa relación cos escolares. 

 - A calidade dos estímulos que se ofrecen e a súa acción integral no  

desenvolvemento. 

 - As condicións materiais e físicas da aula e do centro. 

 - A relación coa familia como elemento educativo fundamental. De feito, unha 

das funcións do centro educativo é concreta-las pautas de relación coa 

familia, o seu contido, o calendario de reunións e o tipo de informes. 

 

9.2. Momentos da avaliación. 

Segundo o momento en que se produza, a avaliación terá diversas funcións e 

modalidades: avaliación inicial, continua e final. 

 

Avaliación inicial 

Cada nova situación de aprendizaxe require descubri-lo tipo e grao de 

coñecemento que o escolar posúe sobre o contido que debe aprender. Isto 

axúdalle ó mestre/a a planifica-las novas aprendizaxes que propoña na aula. 

A avaliación inicial efectúase ó principio de calquera secuencia de aprendizaxe, 

aínda que sobre todo é fundamental na primeira aproximación ó neno/a. 

Para iso, resultarán útiles algunhas probas de indagación inicial e a consulta e 

interpretación da historia escolar dos alumnos. 

Así mesmo, nun primeiro momento, durante as primeiras sesións, realizase unha 

valoración inicial dos coñecementos e actitudes cara o tema a tratar, por medio 

de asembleas onde, mediante o rexistro anecdótico e a observación, anotaranse 

as ideas previas, prexuízos, etc. Esta información servirá para adaptar os 

contidos ás súas necesidades. 

 

Avaliación continua 

A medida que avanza o camiño educativo, é necesario valora-los progresos, 

dificultades, bloqueos, etc. dos alumnos para adaptar e orienta-la actividade 

escolar. 
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A avaliación continua acompaña todo o proceso de formación cunha función 

reaxustadora.  

A observación sistemática e individualizada, a anotación ou rexistro de datos, a 

interpretación dos rexistros... permiten coñecer cómo asimilan os escolares a 

súa experiencia educativa e mellora-la acción de ensino-aprendizaxe. 

Ao longo do curso, a avaliación basearase na observación das condutas do 

neno/a e o proceso educativo nas múltiples situacións que se producen ao longo 

da xornada escolar. Abranguerá diferentes ámbitos: como explora e manipula os 

obxectos, como se manexa no espazo, como se relaciona cos demais nenos, as 

súas habilidades sociais… Trátase de recoller toda a información referente ás 

distintas condutas e situacións significativas que nos axuden a coñecer mellor a 

personalidade do neno, co fin de incidir sobre elas e melloralas.  

As familias recibirán periodicamente a información necesaria sobre o progreso 

das nenas e dos nenos, a través dos boletíns trimestrais (que se entregarán ao 

rematar o trimestre),  das reunións que se realicen coa titora do grupo ou por 

medio das horas de titorías destinadas a este fin. 

 

 

Avaliación final 

A avaliación final supón unha valoración do grao das aprendizaxes que os 

alumnos acadaron ó finalizar unha determinada secuencia, co obxecto de 

adapta-los posteriores períodos educativos ó nivel que conseguiron. 

Realízase ó remate dun período considerado importante, sobre todo ó final dun 

ciclo ou dunha etapa. 

A realización de variadas probas específicas, así como a observación adecuada, 

facilita datos útiles para elaborar un informe polo miúdo que explique a situación 

do alumno/a e o oriente para o seu percorrido escolar posterior. 

Ademais, ao final de cada curso cubriranse os informes pertinentes cos datos 

que se vaian recollendo ao longo de todo o proceso de avaliación continua, onde 

aparecerán o grao de adquisición dos diversos tipos de capacidades reflectidas 

nos obxectivos xerais, destacando ademais as adquisicións acadadas por cada 

neno/a e as medidas de reforzo ou adaptación empregadas no seu caso.  
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Cuestionarios de avaliación 

AVALIACIÓN INICIAL: 

– Cuestionario para a entrevista inicial coas familias. 

– Ficha de avaliación inicial en tres, catro e cinco anos. 

– Guía de observación do período de adaptación e informe valorativo sobre o 

mesmo. 

AVALIACIÓN CONTINUA: 

– Boletíns trimestrais 

AVALIACIÓN FINAL: 

– Informes anuais de avaliación individualizados. 

– Informe individualizado final do 2º ciclo de E.I. 

 

 

9.3. Técnicas e instrumentos da avaliación. 

A observación directa e sistemática: será a principal técnica de avaliación, 

pero tamén se empregarán outras técnicas que axudarán a obter a información 

necesaria. 

- Diario de aula: no que se anotará información de interese diariamente. 

- Rexistro anecdótico: no que se recolle información sobre aspectos concretos. 

- Escalas ou guías de observación: relacionadas co proceso de ensino, coa 

práctica docente e co desenvolvemento das capacidades dos nenos/as. 

- Cuestionarios, entrevistas, reunións, encontros casuais e intercambios coas 

familias. 

- Cuestionarios e intercambios de experiencias con outros docentes 

especialistas. 

- Análise dos traballos dos alumnos/as. 

Os datos obtidos a través destas técnicas e instrumentos permitirán realizar unha 

avaliación por triangulación xa que obtéñense datos do alumnado, do 

profesorado e das familias que serán contrastados coas observacións e 

valoracións do titor/a. 
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AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE     

 S  N 

Foi boa a relación entre o docente e o seu alumnado?  ..........................  

Poténciase o traballo en equipo?  ............................................................  

Percíbese un ambiente de confianza, distendido, fluído, relaxado, imposto?   

Foron as actividades axeitadas ao grupo-aula?  ......................................  

As familias colaboraron no grao que se esperaba?  ................................  

 

AVALIACIÓN DE TEMPOS, ESPAZOS E MATERIAIS 

TEMPOS 

▪ Foron flexibles?  .................................................................................  

▪ Respectáronse os ritmos xerais e particulares?  ................................  

ESPAZOS 

▪ Organizáronse axeitadamente?  .........................................................  

▪ Permitiron o desprazamento dos alumnos?  ......................................  

▪ Favoreceron o intercambio de ideas? ................................................  

▪ Favoreceron a autonomía?  ................................................................  

▪ Fomentaron o espírito de orde?  ........................................................  

MATERIAIS 

▪ Están ao alcance de todos?  ..............................................................  

▪ Localízanse visualmente con facilidade?  ...........................................  

▪ Foron: educativos, motivadores, axeitados, socializantes, non sexistas, 

atractivos, suficientes, seguros, limpos, estimulan a imaxinación  .....  

 

9.4. Características da avaliación. 

Tendo en conta a normativa, a avaliación que realizaremos terá tres 

características: global, continua e formativa, o que supón avaliar o deseño e 

desenvolvemento de cada UD programada, a selección de obxectivos e 

contidos, tipos e gradación das actividades, o ambiente que se crea na aula, a 

distribución de espazos, así mesmo a accesibilidade dos materiais, a atención 

ao alumnado individualmente e en grupo cooperativo, a comunicación coas 
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familias, a coordinación co profesorado e tamén a idoneidade da tarefa docente. 

A continuación analízanse estas características. 

a) Carácter global: xa que non só atende ó desenvolvemento das 

capacidades dos alumnos/as, senón que ten en conta o proceso de ensino e 

a propia práctica docente. 

b) Carácter continuo: permite coñecer como se está levando a cabo o 

proceso de ensinanza- aprendizaxe. 

c) Carácter formativo: pois permite modificar aspectos susceptibles de 

mellora. 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

10.1. Materiais 

Os materiais que se empregarán serán variados e motivadores, adaptados á 

idade dos alumnos/as e cumprirán as normas básicas de seguridade e hixiene. 

Ademais seguindo a Gimeno Sacristán serán funcionais, seguros, versátiles, 

manexables, duradeiros, non tóxicos, non perigosos, etc. Empregaremos tamén 

materiais de distintas procedencias: comprados polo centro, cedidos polas 

familias, procedentes do entorno, fabricados na aula, de desfeito, etc. 

Os materiais que se utilizarán con máis frecuencia na aula serán: 

- Cartolinas de cores grandes e pequenas. 

- Adhesivos de diferentes cores e formas. 

- Diferentes tipos de papeis: de embalar, de celofán,  charol, pinocho, de 

seda.  

- Revistas e xornais. 

- Caixas de cartón de diferentes tamaños. 

- Cinta adhesiva. 

- Follas brancas. 

- Teas pequenas e grandes ou sabas. 

-  Ceras brandas e duras. 

-  Pintura de dedos de diferentes cores. 

- Brochas e pinceis. 



 

51 
 

- Rotuladores. 

- Plastilina. 

- Barro. 

- Tesoiras. 

- Xices. 

- Algodón. 

- La. 

-  Verniz. 

-  Esponxas pequenas para estampar. 

-  Balde. 

- Pegamento. 

- Pezas de construcións. 

- Globos. 

- Pratos e vasos de plástico. 

- Agullas imperdibles. 

- Goma elástica. 

- Fotografías. 

- Vasos de iogur baleiros. 

- Roupa e disfraces. 

- Forro adhesivo. 

- Canas de plástico. 

- Botellas de auga baleiras. 

- Reprodutor de CD. 

- Discos compactos de música (clásica, moderna, de Nadal, infantil…). 

- Xoguetes: monecas, aros, pelotas, coches, peluches… 

- Espellos de tamaño completo. 

- Instrumentos musicais: pandeireta, pandeiro, paus, claves, caixa 

chinesa, triángulo … 

- Legumes. 

- Botes de diferentes medidas. 
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- Libros de animais. 

- Material de psicomotricidade: colchóns, picas, coxíns, aros, pelotas, 

maquillaxe, cordas, bancos, plinto, bloques de goma espuma, mantas e 

alfombras … 

 

 

10.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

A) O xogo: é o eixo vertebrador das aprendizaxes e o medio a través do cal 

o neno/a pode facer realidade a súa fantasía e a súa capacidade creativa e 

de expresión. Segundo autores como Froebel, Piaget, e Decroly o xogo é o 

motor do desenvolvemento. Ademais é un inmellorable recurso didáctico, xa 

que é unha conduta universal que os nenos/as manifestan de forma 

espontánea. 

 

B) O conto: enriquece a fantasía e aumenta a experiencia infantil. Os contos 

teñen gran importancia para o futuro desenvolvemento emotivo, afectivo, 

intelectual e lingüístico do alumnado. Tamén axudan a que os nenos/as 

descarguen ansiedade e agresividade tal como nos di Gianni Rodari. Ademais 

é unha valiosa ferramenta en Educación Infantil xa que é un elemento 

motivador que nos axuda a globalizar gran cantidade de temas. 

 

C) Tecnoloxías da información e comunicación: O soporte informático 

como recurso didáctico constitúe un valioso apoio para o desenvolvemento do 

proceso de ensino-aprendizaxe. A informática posibilitará que o alumno 

perciba, abstraia e modele a realidade de información que posúe mediante 

xogos. Son especialmente positivos para aqueles nenos/as con problemas de 

atención ou de discriminación. Os programas máis utilizados en EI son Pipo, 

Clic, 101 actividades e trasnos máxicos que permiten traballar por exemplo 

con: xogos de atención- memoria, xogos de construcións, xogos de 

labirinto, crebacabezas...Como obxectivos na educación Infantil teremos en 

conta os seguintes: 
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•  Coñecer e poñer en práctica as normas básicas de funcionamento do 

ordenador: acendido, manexo do rato, colocación dos cascos… 

• Manexar os diferentes programas e actividades propostos sendo capaces de 

seguir a secuencia correcta de ordes necesarias para que o ordenador se poña 

en funcionamento. 

• Reforzar os conceptos, procedementos e actitudes adquiridos na aula. 

• Afianzar e aproveitar as distintas posibilidades que ofrece o ordenador (vídeo, 

audio, escritura, debuxo, xogos …) 

• Utilizar a ferramenta de internet como medio de información e investigación. 

• Valorar o uso e importancia do encerado dixital na aula de infantil, cara a 

aumentar a posibilidade do número deste recurso informático no ciclo. 

 

 

D)Organización do espazo e do tempo. 

 

O espazo:As aulas adaptaranse ás necesidades de exploración dos nenos/as, 

así como á variedade de usos que poidan ter ao longo da xornada. Por tal motivo, 

distribúense en zonas diferenciadas pola actividade ou polos encontros de 

moitos ou poucos nenos/as. En calquera caso, os espazos serán funcionais. 

A distribución das aulas farase por recunchos, uns fixos e outros cambiantes, 

dependendo da temática que se traballe na aula. 

Deseñaranse espazos con intencionalidade educativa de modo que os seus 

usos permitan atender satisfactoriamente as necesidades de autonomía, de 

relación e de movemento dos nenos/as favorecendo a utilización das distintas 

dependencias e os desprazamentos. Ademais deben ser xeradores de 

interaccións e comunicación, polo que se prestará moita atención á distribución 

e organización dos espazos, para o que se terán en conta por un lado os 

momentos evolutivos e as necesidades dos nenos/as e por outro as capacidades 

que deben adquirir en EI. Tamén empregaremos os demais espazos do centro, 

ademais dos proporcionados polo entorno. 
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O tempo: debe ser moi flexible para adecuarse aos diferentes ritmos e ás 

necesidades dos pequenos/as, no que atinxe á actividade, repouso, 

alimentación, etc. Manteranse unhas constantes temporais ou rutinas, que 

proporcionarán aos nenos/as seguridade e confianza, e axudaranlle a asimilar 

as nocións espazo- temporais. 

 

E)A actividade infantil: é outro recurso didáctico básico que se terá presente, 

xa que os nenos/as destas idades deben aprender facendo nun proceso que 

require observación, manipulación, experimentación e esforzo mental.  

 

F) Os materiais como elementos mediadores no proceso de ensino-

aprendizaxe:entenderanse os materiais como medios que condicionan a 

actividade infantil e consecuentemente a calidade das aprendizaxes, por iso 

prestarase especial atención á selección dos materiais. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para concretar a atención á diversidade na nosa Proposta, partiremos do Plan 

Xeral de atención á diversidade do centro (PXAD), no que se entende a atención 

á diversidade como un principio que parte do recoñecemento das diferenzas que 

manifestan os alumnos/as ao aprender e que propón, por tanto, a necesidade de 

flexibilizar a resposta educativa para adecuala ás súas aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades.  

As medidas de atención á diversidade son o conxunto de decisións que tomamos 

para adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe, nun sentido amplo, á diversidade 

de alumnos por razóns persoais, familiares, socioculturais. 

Entre os obxectivos que perseguiremos subliñamos:  

• Favorecer a aceptación das diferenzas existentes entre os alumnos. 

• Valorar a diversidade como fonte de enriquecemento. 

• Dar unha resposta axeitada ás necesidades educativas de cada alumno 

a través de diversas propostas organizativas, metodolóxicas, de 

avaliación. 
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• Prever dificultades de aprendizaxe. 

• Facilitar a colaboración e coordinación entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

• Potenciar unha resposta educativa de calidade. 

Desde o P.X, A.D. e atendendo á LOE, parcialmente modificada pola LOMCE e 

ao Decreto 229/2011, fundamentaremos a nosa intervención en principios de 

actuación como:  

• A normalización 

• A integración escolar e a inclusión social 

• A organización do centro 

• O currículo flexible 

• A colaboración entre o profesorado 

• A cooperación entre o profesorado e as familias 

A estratexia que desenvolveremos para atender á diversidade do alumnado 

caracterízase por:  

• Ser mixta, conxuga a intervención directa e indirecta. 

• Require a participación de todos os membros da comunidade 

educativa (profesores, familia, institucións etc.) 

• Adaptarse ao contexto concreto (centro, alumnos) 

• Ser planificada e concretada a través de medidas organizativas, 

curriculares e didácticas. 

As medidas xerais son as reguladas por normativa como, por exemplo, a 

adaptación do currículo oficial ás características e necesidades do noso centro 

e alumnos. Concrétanse en documentos como esta Programación Didáctica, o 

Plan de Fomento á Lectura, a orientación escolar e persoal dos alumnos e das 

súas familias (PAT), a organización e confección de horarios para coordinarnos 

o profesorado e a asignación de titorías. 

As medidas ordinarias son as que aplica cada mestre/a na súa aula, sen 

modificar os elementos prescritivos do currículo e entre elas podemos destacar: 
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1) Flexibilización de espazos (recunchos, talleres, dentro/fóra da aula, 

medio …) e tempo (alongar ou acurtar actividades en función das 

necesidades dos alumnos) 

 

2) Distintos agrupamentos: heteroxéneos ou homoxéneos, e de diferentes 

tamaños (individual, pequeno e gran grupo). 

 

3) Medidas organizativas e metodolóxicas para adaptármonos aos diferentes 

ritmos, motivacións, intereses. Falamos de estratexias de traballo 

indagatorias, de aprendizaxes cooperativas, titoría entre iguais, bancos 

de actividades graduais… dentro do traballo por proxectos, que é o 

método máis aberto e que mellor nos permite atender á diversidade. 

 

4) Actuacións de apoio a alumnos con distintos ritmos de aprendizaxe dentro 

do mesmo nivel. Acudindo os especialistas á aula, para iso 

estableceranse uns horarios a principio de curso en coordinación con 

xefatura de estudos. 

 

5) Variedade de materiais e soportes para recompilar e transmitir a 

información: escritos, icónicos, audiovisuais, manipulativos, informáticos 

etc. 

6) Coordinación entre a escola e a familia, no horario de titoría establecido 

para iso (PAT). 

 

Esgotadas as medidas ordinarias, se seguimos detectando que algún alumno 

ten dificultades de aprendizaxe e non evoluciona, solicitaremos avaliación 

psicopedagóxica especializada seguindo o proceso establecido para este 

caso. Estas medidas inclúense xa dentro das EXTRAORDINARIAS. 

As medidas extraordinarias son aquelas que requirirán os alumnos con 

necesidade específica de apoio educativo, os cales se identifican 

mediante avaliación psicopedagóxica. Esixirán recursos persoais e materiais 

para atender as necesidades (profesorado de pedagoxía terapéutica, de 
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audición e linguaxe, fisioterapeutas etc.), así como a elaboración de 

adaptacións curriculares individualizadas. 

 

De todas estas medidas quedará constancia no expediente do alumno e 

manterase informada á familia (pedirase a súa autorización cando sexa 

necesario). 

Neste sentido:  

- Inclúe un material borrable, A miña tableta máxica, de repaso de trazos, 

letras e números na carpeta do alumno, con formato innovador e unha 

temática motivadora, que permite practicar tantas veces como sexa 

necesario para mellorar as habilidades grafomotrices.  

- Ofrece un material manipulativo para desenvolver as capacidades lóxico-

matemáticas desde a propia experiencia. Este material permite crear 

actividades que se adapten ao ritmo de aprendizaxe de cada alumno.  

- Na guía de recursos propón actividades multinivel para atender varios 

ritmos de aprendizaxe. 

- Na caixa de aula adxunta tarxetas coas destrezas que se van traballar nas 

fichas para facilitar a súa comprensión a todos os alumnos. Tamén se 

inclúen tarxetas de hábitos e conceptos.  

 

12.CONCRECIÓN DO PLAN TIC 

En relación coas TICS realizaremos unha sesión semanal na aula de informática 

para iniciar ós nenos/as no manexo dos ordenadores e da pizarra dixital. Tamén 

utilizaremos o ordenador e a pizarra dixital da aula en momentos concretos 

cando se considere necesario. O material informático será o axeitado a idade e 

relacionado co traballo da aula. 

 

Obxectivos para a Educación Infantil: 

▪ Coñecer e poñer en práctica as normas básicas de funcionamento do 

ordenador: acendido, manexo do rato, colocación dos cascos … 
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▪ Manexar os diferentes programas e actividades propostos sendo capaces de 

seguir a secuencia correcta de ordes necesarias para que o ordenador se 

poña en funcionamento. 

▪ Reforzar os conceptos, procedementos e actitudes adquiridos na aula. 

▪ Afianzar e aproveitar as distintas posibilidades que ofrece o ordenador (vídeo, 

audio, escritura, debuxo, xogos…) 

▪ Utilizar a ferramenta de internet como medio de información e investigación. 

▪ Valorar o uso e importancia do encerado dixital na aula de infantil, cara a 

aumentar a posibilidade do número deste recurso informático no ciclo. 

 

13. CONCRECIÓN PLAN DE CONVIVENCIA 

O obxectivo global é mellorar a convivencia no centro, para iso propóñense os 

seguintes obxectivos: 

▪ Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, idade, crenza ou relixión. 

▪ Fomentar a implicación das familias, tanto na transmisión de valores aos seus 

fillos que favorezan a convivencia na familia, no centro e na sociedade, como 

na súa participación nas actividades do centro e na colaboración cos 

profesores na tarefa educativa. 

▪ Previr os conflitos dentro e entre os distintos sectores da Comunidade 

Educativa. 

▪ Priorizar a educación en valores de entre os demais contidos do currículo, 

asignándolles espazos e tempos específicos. 

▪ Prever unha atención específica ao alumnado que, por diversas causas, 

presente comportamentos que alteren a convivencia no centro e a daqueloutro 

alumnado que padece as súas consecuencias. 

▪ Colaborar coa ANPA do centro, para que poida organizar actividades dirixidas 

á formación das familias, mostrándolles as ferramentas necesarias que 

contribúan á educación dos seus fillos e fillas. 
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▪ Desenvolver unha coordinación adecuada entre o equipo docente para que 

se poida dar unha boa convivencia no aula. Esta deberá establecerse sobre o 

esencial, marcando unha actuación coherente nos temas que ateñen a 

normas básicas da clase. 

Ademais destes obxectivos xerais na enquisa sobre convivencia escolar 

cumprimentada polos profesores/as, destácanse unha serie de iniciativas 

sinaladas por unha parte deles: 

▪ Reforzar a disciplina no centro. 

▪ Unificar os criterios de actuación entre o profesorado. 

▪ Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións. 

▪ Mellorar as relacións entre profesorado e familias. 

▪ Mellorar os recursos do centro educativo. 

▪ Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos. 

▪ Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado. 

▪ Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo. 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Este curso realizaranse a nivel de centro, as seguintes actividades 

complementarias: 

celebración do Samaín, magosto, festival de Nadal, día da paz, Entroido, nas 

cales participaremos de maneira conxunta co resto do colexio. 

A nivel de ciclo, celebraremos tamén, o Samaín, o día da paz, da muller, da 

árbore e as Letras Galegas. Participaremos en distintas actividades que nos 

oferte o concello e que nos parezan interesantes, e organizaremos distintas 

saídas/excursións. 

Estamos abertas ademais, a calquera actividade que se nos propoña dende os 

diferentes equipos; biblioteca, dinamización lingüística, etc.  
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15. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

As intencións educativas que guían a intervención educativa no proceso de 

ensino-aprendizaxe requiren a miúdo para a súa verificación dun reaxuste dos 

contidos do currículo, dos medios e dos recursos, co fin de axeitalos ás 

características individuais dos nenos. Por iso, ó longo do curso irase avaliando 

a adecuación desta programación ó contexto concreto no que se vai a 

desenvolver.  

Tendo en conta a normativa, a avaliación da programación que realizaremos terá 

tres características: global, continua e formativa, o que conleva avaliar o 

deseño e desenvolvemento desta programación, a selección de obxectivos e 

contidos, a adecuación dos recursos materias e metodolóxicos, etc. De tal xeito 

que ó longo do curso mentres se vaia desenvolvendo esta programación 

poderanse ir incluíndo as propostas de mellora que se consideren oportunas. 

 

16. INFORMACIÓN Ó ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

É de suma importancia a actitude próxima e dialogante do educador coas 

familias e das familias co educador, xa que a educación dos nenos/as é 

competencia das familias e dos docentes. A colaboración debe ser o máis fluída 

posible, e debe producirse nun clima de confianza e de mutuo respecto. 

O intercambio de información debe darse por ambas as dúas partes: por parte 

do docente á familia, para informalos das actividades que se realizan no centro, 

da actitude do neno/a e das súas relacións, dos problemas que xurdan; por parte 

da familia ao centro, sobre o desenvolvemento evolutivo e emocional do neno/a, 

da súa actitude na casa, se hai algunha necesidade especial que debe 

atenderse, etc. 

O transvasamento de información producirase de diversas formas: 

– Reunións grupais informativas con todas as familias do grupo, que tratarían 

de aspectos xerais, organización, horarios, obxectivos e contidos que se van 

impartir,orientacións pedagóxicas, etc. Nestas xuntanzas, as familias coñécense 

e toman contacto entre elas. 
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– Entrevistas individuais: son imprescindibles para obter información xeral 

sobre o neno, os datos básicos familiares e as expectativas que a familia ten 

sobre o seu fillo; así como para transmitir información por ambas as dúas partes 

sobre a avaliación ou problemas puntuais que poidan xurdir. 
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BASES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                             

 

Esta Programación docente, baséase no disposto en: 

-   LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

-   DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG do 9 de setembro de 2014). 

-   Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria. 

OBXECTIVOS DE E. PRIMARIA 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da 
cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza 
en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no 
ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 



 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 
sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 
elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 
atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante 
as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o 
deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 
como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 
diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e 
homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

  



 

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                                                                                                                                  

 

Enténdese por competencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 
fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Na Orde do 23 de xullo de 2014, pola 
que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de EP na C.Autónoma de Galicia, segundo o 
calendario de aplicación da Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa, establécense as seguintes: 

 

1º Comunicación lingüística (CCL). 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3º Competencia dixital (CD). 

4º Aprender a aprender (CAA). 

5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Debemos destacar que se potenciará o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e da competencia para aprender a aprender, e que tamén se deseñarán actividades 
integradas que permitan traballar máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

  



 

 

 

AVALIACIÓN: ASPECTOS XERAIS                                                                                                                                                                                 .                                                   

 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos 
medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, 
e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Os mestres e as mestras avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a nosa propia práctica 
docente, para o que establecerán indicadores de logro básicos nas programacións docentes. 

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, o 
centro adoptará as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe 
avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. Establécense tamén uns mínimos esixibles 
en cada área, para obter unha avaliación positiva nesta. 

Realizaremos unha avaliación inicial ao comezo de curso. Esta avaliación centrarase sobre todo nas áreas instrumentais (lingua galega e 
castelá e matemáticas), a integración do alumno no grupo, o seu comportamento e os seus hábitos de traballo se fora o caso. Haberá 
unha avaliación cada trimestre, á que asistirá todo o equipo docente, así como os mestres de PT, AL, orientadora e xefe de estudos. De 
cada unha destas reunións o titor levantará acta do desenvolvemento da sesión, e incluirá as achegas que fagan os compoñentes do 
equipo, e que se pidan que consten en acta. As actas quedarán arquivadas na secretaría do centro. 

Nas avaliacións trimestrais, o nivel obtido por cada alumno ou alumna en cada área farase constar nun informe, que será entregado aos 
pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a titoría legal cada trimestre. 



 

 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN 

 

O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso 
realizado e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante 
a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza 
a consellería competente en materia educativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e 
apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a 
información e o criterio do profesorado titor, na sesión de avaliación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Escritos Orais Observación directa e sistemática 

- Tarefas e actividades diversas 
realizadas polo alumnado na actividade 
diaria da aula. 

- Caderno de clase do alumno/a. 

- Participación do alumno/a. 

- Intervencións na aula. 

- Probas orais individuais. 

- Lecturas expresivas. 

- Escalas de observación. 

- Fichas de rexistro individual 
(anecdotario). 

- Lista de cotexo. 



 

- Probas escritas (tipo test, de preguntas 
pechadas, abertas). 

- Traballos grupais: Resolución de 
exercicios e problemas. 

- Actividades de expresión escrita. 

- Actividades interactivas. 

- Preparación en grupo en actividades 
colectivas. 

- Intercambios orais cos alumnos. 

- Rúbricas. 

- Outros. 

 
 

 

Criterios de cualificación 

Todos os instrumentos de avaliación empregados servirán para avaliar os estándares no peso indicado nos cadros das diferentes áreas 
(apartado 13 deste documento). 

Educación plástica e música: Para calcular a cualificación global, realizarase a media aritmética entre as dúas cualificacións. 

 

Criterios de promoción 

Os equipos de 1º e 2º nivel deste centro decidiron que a promoción determinarase tendo en conta dous aspectos: 

Áreas. Os alumnos e alumnas promocionarán ao seguinte nivel cando non acaden unha valoración negativa en dúas destas tres áreas: 
lingua galega, lingua castelá ou matemáticas. 

 

Perfís competenciais. Consideramos imprescindible para a promoción que non se acade unha cualificación negativa en dúas destas tres 
competencias: 



 

• Competencia para Aprender a Aprender (CAA). 
• Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 
• Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). 

A continuación, especifícanse os perfís competencias: 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

COMPETENCIA 
EN 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 
CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

COMPETENCIA 
PARA 

APRENDER A 
APRENDER 

COMPETENCIAS 
SOCIAIS E 
CÍVICAS 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

COMPETENCIA 
DIXITAL 

LCB1.1.1- 
Expresa de forma 
global 
sentimentos, 
vivencias e 
emocións propias. 

CNB2.1.2 - 
Recoñece partes 
do propio corpo. 

CNB1.1.1- Busca e 
selecciona 
información de 
forma guiada e 
comunica o 
resultado de forma 
oral e escrita, de 
maneira limpa, 
clara e ordenada, 
en diferentes 
soportes. 

CSB1.2.1 - 
Participa en 
actividades 
individuais e de 
grupo adoitando un 
comportamento 
responsable, 
construtivo e 
solidario, 
valorando o 
esforzo e o coidado 
do material. 

CSB3.8.1- Cita e 
valora algunha das 
festas propias do 
outono, do inverno, 
da primavera e do 
verán que se 
celebran na 
contorna escolar e 
contribúe á súa 
conservación. 

CNB1.1.2 - 
Manifesta certa 
autonomía na 
observación e na 
planificación de 
accións e tarefas e 
ten iniciativa na 
toma de decisións. 

CNB5.2.2- 
Emprega o 
ordenador de 
forma guiada e fai 
un bo uso. 



 

LCB1.1.2- Aplica 
as normas socio-
comunicativas: 
escoita e respecta 
a quenda de 
palabras. 

CNB2.2.2 - 
Relaciona o 
exercicio físico, os 
hábitos de hixiene 
e o tempo de lecer 
coa propia saúde. 

CNB1.2.1 - Utiliza 
estratexias para 
traballar de forma 
individual e en 
equipo e respecta 
os 
compañeiros/as, o 
material e as 
normas de 
convivencia. 

CSB3.3.1 - 
Respecta as 
normas de 
convivencia 
establecidas na 
familia e na escola. 

EFB6.2.2- 
Recoñece xogos 
tradicionais de 
Galicia. 

LCB.1.11.1 - Pide 
axuda para a 
realización de 
tarefas de distinta 
índole. 

EFB1.2.1 - Utiliza 
de maneira guiada 
as novas 
tecnoloxías para 
buscar 
información. 

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

CNB3.1.2 - 
Identifica e 
describe, con 
criterios 
elementais, 
animais e plantas 
do seu contorno. 

CSB1.1.2 - 
Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de 
accións e tarefas 
coidando a súa 
presentación, ten 
iniciativa na toma 
de decisións e 
asume 
responsabilidades. 

EFB1.1.1 - Mostra 
boa disposición 
para solucionar os 
conflitos de xeito 
razoable. 

EMB2.2.1 - 
Interpreta 
individualmente ou 
en grupo un 
pequeno repertorio 
de cancións 
sinxelas. 

LGB1.7.1 - Amosa 
respecto ás ideas 
dos e das demais e 
contribúe ao 
traballo en 
pequeno grupo. 

LGB3.4.1- Usa de 
xeito guiado, 
programas 
informáticos de 
procesamento. 

LCB1.4.1- Utiliza o 
vocabulario 

CNB4.1.1 - 
Reduce, reutiliza e 

LCB.2.2.1 - 
Relaciona a 

EMB3.1.2 - 
Interactúa 

EPB1.2.1 - Valora 
a importancia da 

VSCB1.3.2 - 
Emprega algunhas 

MTB1.3.1 - 
Manifesta interese 



 

axeitado á súa 
idade. 

recicla obxectos na 
escola. 

información que 
achega o título e as 
ilustracións co 
tema do texto. 

adecuadamente 
cos compañeiros e 
coas compañeiras, 
amosando interese 
e respectando as 
normas e as 
intervencións das 
demais persoas. 

limpeza, do 
coidado do 
material e da orde 
para alcanzar o 
resultado final 
proposto. 

estratexias que lle 
axudan a sentirse 
mellor. 

na utilización dos 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe. 

LCB1.5.1- 
Comprende o 
sentido global de 
textos orais de uso 
habitual, do 
ámbito escolar e 
social. 

CSB1.1.1 - Fai 
conxecturas, 
predicións e recolle 
información a 
través da 
observación e 
experimentación 
iniciándose no 
emprego das TIC e 
outras fontes 
directas e 
indirectas, 
selecciona a 
información 
relevante e a 
organiza, obtén 
conclusións 

LGB1.3.2 - Sigue 
unha exposición 
breve da clase ou 
explicacións sobre 
a organización do 
traballo. 

EPB2.3.1 - 
Respecta as 
normas 
preestablecidas e 
coida os materiais, 
os utensilios e os 
espazos. 

EPB1.3.1- 
Describe calidades 
e características 
de materiais, 
obxectos e 
instrumentos 
presentes no 
contexto natural e 
artificial. 

VSCB2.2.2 - 
Escoita, entende e 
dá sentido ás ideas 
que expoñen 
outras persoas 
durante o traballo 
en equipo 

 



 

sinxelas e as 
comunica. 

LCB1.9.3- Utiliza 
correctamente 
expresións para 
situar e ordenar as 
rutinas: antes, 
despois, pola 
mañá, pola noite. 

CSB2.9.1 - 
Identifica algunha 
medida para a 
conservación da 
natureza máis 
próxima. 

LGB2.1.3 - 
Localiza 
información en 
textos breves e 
sinxelos 
vinculados á 
experiencia, tanto 
os producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso 
cotián (folletos, 
descricións, 
instrucións e 
explicacións). 

LGB1.4.2 - 
Respecta as 
opinións da persoa 
que fala, en 
situacións 
comunicativas 
cotiás. 

EPB2.1.3 - Usa 
diferentes tipos de 
materiais e 
experimenta con 
eles para crear a 
posteriori obras 
plásticas. 

  

LCB2.1.1- Lee con 
pronunciación e 
entoación 
axeitada, textos 
sinxelos, de 
variada tipoloxía, 
breves e 
adaptados á súa 
idade. 

MTB1.1.1 - 
Comunica 
verbalmente de 
forma sinxela o 
proceso seguido 
na resolución dun 
problema simple 
de matemáticas ou 

LGB2.4.2 - Valora 
a utilidade das 
bibliotecas de aula 
e de centro e 
manipula os libros 
con coidado, 
devolvéndoos ao 
seu sitio logo de 
lelos. 

VSCB3.1.3 - 
Mantén boas 
relacións cos 
compañeiros e 
compañeiras. 

LCB5.4.1- Recrea 
de xeito individual 
e cooperativo, 
sinxelos textos 
literarios (contos, 
poemas...) a partir 
de pautas ou 
modelos dados. 

  



 

en contextos da 
realidade. 

LCB2.2.1- 
Relaciona a 
información que 
achega o título e 
as ilustracións co 
tema do texto. 

MTB2.1.1 - Le, 
escribe e ordena 
números ata o 99. 

VSCB3.1.2. Pide 
axuda, cando a 
precisa, e presta 
axuda aos 
compañeiros e 
compañeiras. 

VSCB3.2.1 - 
Soluciona os 
problemas 
persoais da vida 
escolar coa 
independencia 
adecuada a súa 
idade 

LGB5.1.2- Valora 
textos breves e 
sinxelos da 
literatura galega 
como fonte de 
coñecemento da 
nosa cultura e 
como recurso de 
gozo persoal. 

  

LCB3.3.1- 
Escribe, con 
axuda, en 
diferentes 
soportes, textos 
moi sinxelos 
propios do ámbito 
escolar e social: 
listas, notas, 
normas, 
felicitacións, 
instrucións, 
contos, 
anécdotas. 

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

 

VSCB3.3.1 - 
Coñece e enumera 
as normas de 
convivencia da 
aula. 

LGB5.5.1- Amosa 
curiosidade por 
coñecer outros 
costumes e formas 
de relación social, 
respectando e 
valorando a 
diversidade 
cultural. 

  



 

LCB4.1.5- Utiliza 
adecuadamente 
os artigos nos 
textos orais e 
escritos. 

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

 

VSCB3.3.2 - Pon 
en práctica 
procesos e 
razoamentos 
sinxelos para 
valorar se 
determinadas 
condutas son 
acordes ás normas 
de convivencia 
escolares. 

   

LGB2.1.2 
Comprende 
informacións 
concretas en 
textos sinxelos, 
propios de 
situacións cotiás, 
como invitacións, 
felicitacións, notas 
e avisos ou 
mensaxes curtas. 

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

     

LGB2.3.2- Le 
textos sinxelos en 
voz alta, acadando 
progresivamente a 

MTB5.1.2 - 
Resolve sinxelos 
problemas nos que 

     



 

velocidade 
axeitada. 

interveña a lectura 
de gráficos. 

LGB2.7.1- 
Selecciona textos 
do seu interese 
con certa 
autonomía, en 
función dos seus 
gustos e 
preferencias e 
explica dun xeito 
moi sinxelo, as 
súas preferencias 
lectoras. 

      

LGB3.6.1- 
Interésase pola 
presentación dos 
textos seguindo as 
normas básicas de 
presentación 
establecidas: 
disposición no 
papel, limpeza e 
calidade gráfica. 

      

     



 

METODOLOXÍA E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e 
das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos 
do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus 
diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo cooperativo e 
en equipo. 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 
desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 
dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración no proceso de ensino aprendizaxe, deseñaremos actividades 
que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Teremos en conta ademais: 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas fomentando a construción de aprendizaxes 
significativas. 

• Posibilitar situacións de aprendizaxes motivadoras, que teñan sentido para o alumno. 
• Na nosa práctica docente incidiremos nos seguintes principios: 
• Metodoloxía activa, buscando a inclusión dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición das aprendizaxes. 
• Motivación, partindo dos intereses, demandas e necesidades do alumnado. 
• Fomento das actividades cooperativas, co fin de adquirir competencias relacionadas co dominio emocional e habilidades sociais 

que favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións, promovendo as actitudes de respecto. 
• Utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos contidos. 



 

• Fomentar as actividades básicas e instrumentais, imprescindibles e funcionais, seleccionando aqueles contidos que sexan máis 
relevantes para acadar competencias. 

• Gradación das actividades: garantir uns mínimos para todos e na medida do posible, desenvolver as potencialidades de cadaquén. 
• Facilitar e promover a transferencia de coñecementos lingüísticos desde a lingua materna á outra lingua oficial. 
• Flexibilidade no tratamento de materias e sesións, procurando non romper un ritmo de traballo e aproveitar situacións educativas 

que se produzan na aula. 
• Autonomía na aprendizaxe: procurar que o alumno aprenda a aprender, participando na planificación e na toma de decisións sobre 

a aprendizaxe. 
• Coherencia na transición entre niveis, reforzando contidos aprendidos no curso anterior, e abrindo novos horizontes cara o vindeiro. 

A metodoloxía poderá sufrir modificacións en función das necesidades de cada aula. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

                                                                                                                                                             
Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria 
por presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 
hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou 
de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias 
da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de 
conformidade co disposto nos artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa 
derivada desa valoración, realizarase da forma máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para facer realidade esa 
identificación, valoración e intervención. 



 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos termos que 
estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 
flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a 
ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas 
capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver ao 
máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel alumnado 
especialmente motivado pola aprendizaxe. 

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial académico. 
Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado no curso inferior 
ao que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 

Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaremos as medidas de reforzo necesarias que faciliten 
a súa integración escolar e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con aproveitamento os seus 
estudos. 

Entre as medidas de carácter xeral establécense as seguintes: 

• Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 
características do alumnado. 

• Metodoloxía que ten en conta o traballo cooperativo e que promova a inclusión. 
• Adaptación, se fora o caso, dos instrumentos ou procedementos de avaliación. 
• Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia. 
• Reforzo educativo (medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescriptivos do currículo, é dicir, á 

secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos de alumnos e a todo 



 

aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regula as adaptacións do currículo) e 
apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

• Programas de enriquecemento curricular. 
• Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 
• Programas de recuperación. 
• Programas de habilidades sociais. 
• Medidas específicas e excepcionais: 

 Adaptacións curriculares: (Modificación dun ou de máis elementos prescriptivos do currículo, como son os obxectivos, os 
contidos e os criterios de avaliación, para atender ás necesidades educativas dun alumno ou alumna motivada tanto por unha 
determinada dificultade persoal coma polas súas capacidades excepcionais. Orde do 6 de outubro do 1995) 

 Agrupamentos flexibles:(“Así mesmo poderase constituír con carácter temporal, agrupamentos flexibles como medida de 
apoio para o alumnado con dificultades de aprendizaxe de carácter esencial, que deberán contar coa correspondente 
autorización da inspección educativa ou da delegación provincial” Orde do 27 de decembro de 2002, Artigo 18º). 

 Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe: (As intervencións específicas que 
sexan precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e 
deseñadas polo departamento de orientación, do que forman parte en colaboración co titor do grupo ao que pertence o alumno. 
Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto co resto do alumnado dese grupo, e só poderán levarse 
fóra dela en casos excepcionais que están debidamente previstos nas adaptacións curriculares e durante un tempo que non 
excederá a terceira parte da xornada escolar” Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e 
criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado do ensino non universitario con 
necesidades educativas especiais. Artigo 19º) 

 Flexibilización da duración do período de escolarización. 
 Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para unha asistencia continuada a un 

centro educativo. 

 



 

PLANS                                                                                                                                                                                                                                    

8.1. Accións previstas de acordo co Plan Lector desde cada área (bibliotecas escolares e lectura) 

Dedicaremos media hora diaria de lectura, 20 minutos a canda o resto dos curso na “hora de ler” e o resto nas horas de lingua galega e 

castelá. Os obxectivos do proxecto lector en 1º curso son: 

• Fomentar a lectura para favorecer a comprensión oral e escrita, utilizando os recursos da biblioteca de aula e da biblioteca do 

centro. 

• Conseguir unha lectura axeitada na que se respecten as pausas, entoación e vocalización. 

• Potenciar o desenvolvemento do hábito lector e a mellora da competencia lectora desde todas as áreas do currículo. 

• Ampliar o vocabulario e xeneralizalo a contextos variados. 

• Utilizar a lectura para achegarse a obras da literatura galega e castelá adaptadas a súa idade. 

• Fomentar a lectura en diferentes soportes (Plan Lector e Plan TIC: ordenador, pantalla da aula, PDI)… 

• Converter a biblioteca nun recurso formativo, informativo e de ocio co fin de que favoreza o hábito lector. 

• Utilizar a biblioteca como un recurso de axuda para as actividades da aula. 

Accións previstas para este curso: 

 Lectura de contos e posteriormente narralos na propia aula ou noutros cursos 

 Escoita e visualización de contos. 

 Dramatización de contos o breves obras de teatro. 

 ´Recollida ( de ser o caso), memorización e recitado de poesías sinxelas. 



 

 Emprego habitual da biblioteca de aula. 

 A partir dun conto, propóñense actividades de: cuestionario de repostas múltiples, exercicios de vocabulario, habilidade visual e 

atención e propostas de morfosintaxe sinxelas. 

 Ilustración de contos sinxelos. Escaneo e visualización na aula co proxector e pantalla. Narración do conto apoiándose nas imaxes. 

 Traballo da expresión oral a través da lectura de imaxes. 

 Lectura de catro libros de lectura ao longo de todo o curso intercambiando os mesmos ao seu remate entre as aulas do nivel. 

 

8.2. Accións previstas de acordo co Plan Tic (Educación Dixital) 

Pretendemos que o alumnado neste 1º nivel da E. Primaria comece cunha aproximación ás TICs integrando estas no traballo diario da 
aula. Para iso usaremos o ordenador da aula con conexión a internet, con proxector e pantalla, para realizar actividades grupais en soporte 
dixital. 

Empregaremos tamén a aula de informática dotada con 25 ordenadores. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS                                                                                                                                                         

 

Xeneralidades: 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas. 

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades 
e non discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, 
accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para 
conseguir que todo o alumnado poida acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición 
ou circunstancia persoal ou social. Este aspecto traballarase sobre todo desde o plan de acción titorial, normas de aula, traballos grupais 
mixtos (métodos cooperativos e participativos onde os nenos e nenas asuman as mesmas responsabilidades, tanto nas actividades 
propias da aula como na vida do centro. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 
familiar e social. Estes valores traballaranse tamén tendo como base o plan de acción titorial, tendo como eixe vertebrador as normas da 
aula e do centro. A comezos de curso, acordaranse unhas normas de aula, que se irán interiorizando pouco a pouco na repetición das 
rutinas diarias. Por outro lado, tamén se explican e recordan aos nenos unhas normas sinxelas de comportamento no centro. Utilizaremos 
o reforzo positivo ou negativo, a análise e a reflexión sobre a conduta. Se houber algún caso conflitivo, empregaremos algún programa 
de habilidades sociais. 

Tamén se educará nos valores cívicos e constitucionais, e promoveranse os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e a prevención de calquera tipo de violencia. 



 

Promoveranse actitudes que axuden á prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 
racismo ou xenofobia. Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación 
por razón da orientación sexual , e previr a violencia de xénero e non discriminación. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora da 
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das 
vías, en calidade de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a 
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes. 

Desenvolveranse tamén actividades que promovan o desenvolvemento sustentable e o coidado do medio ambiente. Fomentaremos 
a reciclaxe e a reutilización: na aula hai unha caixa de reciclaxe na que os nenos depositan o papel para tirar. 

Participaremos no proxecto Voz Natura plantando no noso horto diferentes plantas. 

No tocante á prevención dos riscos derivados da utilización das tecnoloxías da información, tratarase desde a acción titorial en 
colaboración co profesor encargado da dinamización das novas tecnoloxías. 

Realizaranse ademais actividades relacionadas coa prevención ante urxencias e catástrofes. 

No que respecta ao fomento do espíritu emprendedor e iniciativa, no 1º nivel traballarase sobre todo o desenvolvemento da iniciativa 
a través de traballos cooperativos, nos que os membros do grupo asumirán diferentes responsabilidades. Nestes pequenos proxectos de 
investigación asumirán o rol que lle corresponda, planificaran o traballo, elaborarán as normas do equipo, buscarán a información e 
plasmarana para finalmente, expoñer diante dos seus compañeiros os resultados do seu traballo. Estes pequenos traballos 
desenvolveranse sobre todo nos proxectos que se traballen na aula. 

A nivel individual promoveremos a autonomía do neno, a responsabilidade e o esforzo. 

 

  



 

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS                                                                                                                    

 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de 
acordo coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou as 
persoas que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das 
persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo 
que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos 
exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades que 
uns e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo. Estes compromisos adoptaranse na reunión de principios 
de curso que cada titor realiza cos pais dos seus alumnos. Nesta reunión acordarase sobre todo que traballos ou actividades poden 
realizar as familias cos seus fillos en xeral, sen prexuízo dos compromisos que poidan establecerse con algunha familia en particular 
atendendo ás necesidades de aprendizaxe do seu fillo/a. 

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso de aprendizaxe do seu fillo ou filla, e 
establécense os luns de 17:00 a 18:00 para falar de calquera asunto relacionado co proceso educativo do neno/a solicitando cita con 
anterioridade co fin de mellorar a efectividade da mesma. 

Ademais poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis importantes na nosa páxina web: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfogarcarballo/ 

 

 

 

  



 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN                                                                                                                                               

 

Nas sesións de avaliación, os mestres/as avaliaremos os procesos de ensino e a práctica docente en relación co logro dos 
obxectivos de cada nivel e de etapa e co desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación incluirá os seguintes aspectos: 

 Aprendizaxes alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación 

 Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao alumnado de cada unha das súas partes e eficiencia das 

medidas curriculares e organizativas. 

 Medidas de atención á diversidade aplicadas. 

 Clima de traballo na aula. 

 A coordinación do equipo docente e relación co resto da comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias. 

 

Nesta avaliación reflictiremos nun documento aqueles aspectos que teñan unha avaliación negativa e engadiremos tamén as propostas 
de mellora para o vindeiro curso. 

 

  



 

LIBROS DE TEXTO E OUTROS RECURSOS                                                                                                                                 

 

Libros de texto: 

 

Curso e etapa 

Área 

Materia 
Ámbito 

Módulo 

Título Editorial 
Ano 

Pub. 
ISBN 

Lingua da 
edición 

1º ED. PRIMARIA MATEMÁTIC
AS 

MATEMÁTICAS 1 VICENS VIVES. AULA 
ACTIVA 

2014 978-84-682-2028-4 L. CASTELÁ 

1º ED. PRIMARIA LENGUA LENGUA 1 ANAYA 

PIEZA A PIEZA 

2018 978-84-698-3723-8 L. CASTELÁ 

1º ED. PRIMARIA LINGUA CADERNO LINGUA. 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

SANTILLANA 
OBRADOIRO. PROXECTO 

SABER FACER 

2014 978-84-9972-223-8 L. GALEGA 

1º ED. PRIMARIA LINGUA CADERNO LINGUA. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

SANTILLANA 
OBRADOIRO. PROXECTO 

SABER FACER 

2014 978-84-9972-224-5 L. GALEGA 



 

1º ED. PRIMARIA LINGUA CADERNO LINGUA. 
TERCEIRO TRIMESTRE 

SANTILLANA 
OBRADOIRO. PROXECTO 

SABER FACER 

2014 978-84-9972-225-2 L. GALEGA 

1º ED. PRIMARIA INGLÉS BIG SURPRISE 1 

ACTIVITY BOOK 

OXFORD 2013 9780194516426 INGLÉS 

1º ED. PRIMARIA LECTURAS LECTURAS 

¡PON, PON! 

¿QUIÉN VIVE AHÍ? 

SANTILLANA 2018 978-84-680-4297-8 L. CASTELÁ 

1º ED. PRIMARIA MÚSICA MELODÍA 1 GALINOVA 2014 978-84-9737-222-0 L. GALEGA 

 

Outros recursos: 

• Libros de texto de diferentes editoriais. 

• Fichas de traballo elaboradas ou recompiladas polas mestras. 

• Láminas, pósters e murais de aula. 

• Fichas de reforzo e ampliación. 

• Cadernos de traballo persoal do alumnado. 

• Corpos xeométricos, regletas, xeoplanos, reloxos, xogos de moedas e billetes… 

• Biblioteca de aula e de centro. 



 

• Libros aportados polos nenos e nenas. 

• Cds. 

 

 

 

  



 

ÁREAS: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS 
ESIXIBLES E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN E 
PORCENTAXE                                                                                                           . 

Este apartado está extraído integramente do DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014). 

Engádense aqueles estándares de aprendizaxe que consideramos como mínimos esixibles para obter unha cualificación positiva 
na área. Nalgúns casos foron simplificados, concretados ou reelaborados. Tamén se engade o peso e a temporalización. 

 

13.1. Ciencias da Natureza 

 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
para superar a 

área 

Compe
tencias 
clave 

Peso 
Temporaliz

ación 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 15,00%  

b 

e 

h 

B1.1. Iniciación á actividade 
científica. 

B1.2. Realización de 
proxectos con guía na súa 

B1.1. Buscar, 
seleccionar 
información de forma 
guiada e comunicar os 

CNB1.1.1. Busca e 
selecciona información 
de forma guiada e 
comunica o resultado 
de forma oral e escrita, 

Busca e 
seleccióna 
información de 
forma guiada. 

CAA 

CCL 

5,00% 1º, 2º e 3º 



 

i 

j 

estrutura e presentación de 
resultados. 

B1.3. Busca guiada de 
información en internet e 
noutros soportes. 

B1.4. Elaboración guiada de 
textos escritos básicos, 
murais, paneis, esquemas ou 
presentacións para recoller 
conclusións. 

resultados en 
diferentes soportes. 

de maneira limpa, clara 
e ordenada, en 
diferentes soportes. 

CMCCT
  

CSIEE 

CCEC 

CD 

CNB1.1.2. Manifesta 
certa autonomía na 
observación e na 
planificación de accións 
e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

Manifesta certa 
autonomía na 
planificación de 
tarefas. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

5,00% 1º, 2º e 3º 

a 

b 

c 

m 

B1.5. O traballo cooperativo. 

B1.6. Iniciación ás técnicas 
de traballo. Recursos e 
técnicas de traballo 
intelectual. 

B1.7. Hábitos de traballo, 
esforzo e responsabilidade.  

B1.2. Traballar de 
forma cooperativa, 
respectando os 
compañeiros/as, o 
material e as normas 
de convivencia. 

CNB1.2.1. Utiliza 
estratexias para 
traballar de forma 
individual e en equipo e 
respecta os 
compañeiros/as, o 
material e as normas de 
convivencia. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

5,00% 1º, 2º e 3º 

  



 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 29,00%  

a 

b 

e 

d 

h 

k 

m 

B2.1. Identificación do home 
e da muller como seres vivos. 

B2.2. Comparación con 
outros seres vivos. 

B2.3. Observación de 
igualdades e diferenzas entre 
as persoas. 

B2.4. Identificación das 
partes do corpo humano. 

B2.5. Identificación e 
verbalización de emocións 
(medo, tristura, enfado, 
ledicia) e sentimentos 
propios e alleos. 

B2.1. Identificar 
semellanzas e 
diferenzas entre as 
persoas valorando a 
diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica 
semellanzas e 
diferenzas entre as 
persoas valorando a 
diversidade. 

Identifica 
semellanzas e 
diferenzas entre 
as persoas. 

 CMCC
T 

CSC 

3,00% 1º 

CNB2.1.2. Recoñece 
partes do propio corpo. 

IDEM CMCCT 

CSC  

6,00% 1º 

CNB2.1.3. Verbaliza e 
comparte emocións e 
sentimentos propios e 
alleos. 

Verbaliza e 
comparte 
emocións e 
sentimentos 
propios. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

3,00% 1º 

a 

b 

d 

h 

k 

B2.6. Hábitos que inflúen 
nunha vida saudable: 
alimentación variada e 
equilibrada, a hixiene 
persoal, o exercicio físico 
regulado, o descanso e a 

B2.6. Hábitos que 
inflúen nunha vida 
saudable: 
alimentación variada e 
equilibrada, a hixiene 
persoal, o exercicio 
físico regulado, o 

CNB2.2.1. Relaciona a 
vida saudable cunha 
alimentación adecuada. 

IDEM CMCCT 

CSC 

6,00% 1º 

CNB2.2.2. Relaciona o 
exercicio físico, os 
hábitos de hixiene e o 

IDEM CMCT 

CSC 

5,00% 1º 



 

m adecuada utilización do 
tempo de lecer. 

descanso e a 
adecuada utilización 
do tempo de lecer. 

tempo de lecer coa 
propia saúde. 

b 

c 

e 

g 

h 

B2.7. Identificación de 
alimentos diarios necesarios. 

B2.8. Análise e costumes na 
alimentación diaria. 

B2.3. Deseñar, de 
forma colectiva, un 
menú semanal de 
merendas saudables 
para o recreo. 

CNB2.3.1. Analiza os 
seus costumes na 
alimentación diaria e 
aplica o menú semanal 
de merendas na escola. 

iDEM CMCCT 

CSIEE 

6,00% 1º 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 28,00%  

e 

h 

l 

B3.1. Os seres vivos: as 
plantas e os animais. 

B3.2. Identificación das 
características e dos 
comportamentos de animais 
e plantas para adaptarse ao 
seu medio. 

B3.1. Identificar e 
explicar en diferentes 
soportes, as principais 
características das 
plantas e dos animais. 

CNB3.1.1. Explica as 
principais diferenzas 
entre plantas e animais 
empregando diferentes 
soportes. 

Explica as 
principais 
diferenzas entre 
plantas e animais. 

CMCCT 

CCL 

8,00% 2º 

CNB3.1.2. Identifica e 
describe, con criterios 
elementais, animais e 
plantas do seu 
contorno. 

IDEM CMCCT 

CCL 

8,00% 2º 



 

CNB3.1.3. Amosa 
condutas de respecto e 
coidado cara aos seres 
vivos. 

IDEM CMCCT 4,00% 2º 

a 

b 

c 

e 

h 

i 

j 

l 

m 

o 

B3.3. Observación e 
identificación de animais e 
plantas do contorno. 

B3.4. Clasificación e rexistro 
dos seres vivos do contorno 
segundo criterios 
observables e variados 
empregando diferentes 
soportes. 

B3.5. Valoración da 
responsabilidade no coidado 
de plantas e animais 
domésticos e do contorno. 

B3.2. Observar e 
identificar, de maneira 
elemental e en equipo, 
algún ser vivo no seu 
medio natural ou na 
aula e comunicar de 
xeito oral e escrito os 
resultados, 
empregando 
diferentes soportes. 

CNB3.2.1. Recolle 
datos a partir da súa 
observación e 
comunícaos 
empregando diferentes 
soportes. 

Recolle datos a 
partir da súa 
observación e 
comunícaos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

8,00% 2º 

  



 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 12,00%  

a 

b 

e 

h 

B4.1. Tarefas de redución, 
reutilización e reciclaxe na 
escola e no seu contorno 
próximo. 

B4.2. Uso responsable da 
auga na vida cotiá 

B4.3. Identificación do ruído 
como unha forma de 
contaminación acústica e de 
fontes sonoras do contorno 
próximo. 

B4.1. Adoptar 
medidas de protección 
medioambientais e 
poñelas en práctica na 
escola. 

CNB4.1.1. Reduce, 
reutiliza e recicla 
obxectos na escola. 

IDEM CMCCT 

CSC 

CSIEE 

4,00% 3º 

CNB4.1.2. Identifica e 
adopta medidas de uso 
responsable da auga 
na escola. 

Identifica medidas 
de uso responsible 
da auga na escola. 

CMCCT 

CSC 

4,00% 3º 

b 

g 

h 

B4.4. Exploración de 
materiais e obxectos do 
contorno para identificar 
propiedades físicas 
observables (cor, dureza, 
cheiro, sabor e textura) e a 
súa utilidade. 

B4.2. Experimentar e 
manipular 
instrumentos e 
obxectos sinxelos de 
uso cotián 
identificando algunhas 
propiedades físicas. 

CNB4.2.1. Identifica 
cor, dureza, cheiro, 
sabor e textura en 
materiais e obxectos de 
uso cotián. 

Experimenta con 
materiais e con 
obxectos de uso 
cotián para 
identificar cor, 
dureza, cheiro, 
sabor e textura. 

CMCCT 4,00% 3º 

  



 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 16,00%  

a 

b 

c 

d 

e 

h 

j 

m 

B5.1. Observación e 
clasificación de aparellos e 
máquinas sinxelas do 
contorno identificando a súa 
utilidade e evitando 
estereotipos sexistas. 

B5.2. Manipulación e 
observación do 
funcionamento de aparellos 
sinxelos domésticos e 
escolares (lapis, afialapis, 
teléfono, balanza, tesoira, 
espremedor etc.) 

B5.3. Montaxe e desmontaxe 
de xogos e obxectos sinxelos 
relacionados coa vida cotiá. 

B5.1. Manexar 
obxectos e aparellos 
simples domésticos e 
escolares, describir os 
seus materiais e o seu 
funcionamento e 
utilizalos con 
seguridade evitando 
estereotipos sexistas. 

 CNB5.1.1. Coñece e 
nomea os oficios das 
persoas do seu 
contorno e evita 
estereotipos sexistas. 

IDEM CMCCT 

CSC 

CCL 

6,00% 2º 

CNB5.1.2. Identifica e 
manexa algúns 
aparellos e máquinas 
simples de uso cotián 
empregándoos con 
seguridade e evitando 
estereotipos sexistas. 

Identifica e 
manexa algúns 
aparellos e 
máquinas simples 
de uso cotián 
evitando 
estereotipos 
sexistas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

6,00% 3º 

a 

b 

h 

B5.4. Identificación dos 
compoñentes básicos dun 
ordenador. 

B5.2. Empregar o 
ordenador 
identificando os 
compoñentes básicos 
e coidando o seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e 
nomea correctamente 
as partes dun 
ordenador cando 
traballa con el. 

IDEM CMCCT 

CD 

CCL 

2,00% 3º 



 

i B5.5 Coidado dos recursos 
informáticos. 

CNB5.2.2. Emprega o 
ordenador de forma 
guiada e fai un bo uso. 

IDEM CMCCT 

CD 

2,00% 3º 

 

 

13.2. Ciencias Sociais 

 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
para superar a 

área 

Competen
cias clave 

Peso 
Tempo
ralizaci

ón 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 15,00
% 

 

b 

d 

e 

h 

B1.1.O establecemento de 
conxecturas, de predicións e, 
a observación, e 
experimentación como 
procesos básicos que 

B1.1.Realizar traballos 
de investigación que 
partan do 
establecemento de 
conxecturas, da 
observación, 

CSB1.1.1.Fai 
conxecturas, predicións 
e recolle información a 
través da observación e 
experimentación 
iniciándose no emprego 

Fai conxecturas e 
recolle 
información a 
través da 
observación e 
experimentación. 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

3,00% 1º, 2º e 
3º 



 

i favorecen a Iniciación ao 
coñecemento científico. 

B1. 2.Propostas de traballo 
que xurdan dunha situación 
problema, acontecemento ou 
inquietude da contorna que 
os rodea, que supoña un 
proceso de investigación e 
acción por parte do alumnado 
e facilite o proceso de 
autorregulación de 
aprendizaxes. 

B1. 3 Introdución no uso das 
TIC e outras fontes (directas 
e indirectas) para obter 
información, analizala, 
organizala,documentar o 
proceso mediante o uso do 
cartafol e a comunicación das 
conclusións. 

B1. 4 Planificación, xestión e 
presentación dos traballos co 
fin de acadar obxectivos. 

experimentación e da 
toma de conciencia 
dos sentimentos e 
sensacións como 
medios básicos para 
obter información, 
seleccionala, 
organizala, extraer 
conclusións e 
comunicalas sen 
esquecer a introdución 
ao manexo das TIC 
para este fin e 
valorando o esforzo 
realizado. 

das TIC e outras fontes 
directas e indirectas, 
selecciona a 
información relevante e 
a organiza, obtén 
conclusións sinxelas e 
as comunica. 

CSB1.1.2.Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de accións e 
tarefas coidando a súa 
presentación, ten 
iniciativa na toma de 
decisións e asume 
responsabilidades. 

Manifesta 
autonomía na 
execución de 
accións e tarefas 
coidando a súa 
presentación e 
asume 
responsabilidade
s. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

3,00% 1º, 2º e 
3º 



 

a 

b 

c 

d 

m 

B1.5.O traballo en equipo. 

B1.6.Iniciación na creación e 
o uso de hábitos e técnicas 
de estudo. 

B1.7.Valoración do esforzo e 
coidado do material. 

B1.8.A cooperación e o 
diálogo como valores 
democráticos e recursos 
básicos na resolución 
pacífica de conflitos. 

B1.2. Traballar en 
equipo e adoitar un 
comportamento de 
respecto e tolerancia 
ante as achegas 
alleas. 

CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais 
e de grupo adoitando 
un comportamento 
responsable, 
construtivo e solidario, 
valorando o esforzo e o 
coidado do material. 

Participa en 
actividades 
individuais e de 
grupo adoitando 
un 
comportamento 
responsable. 

CSC 

CAA 

3,00% 1º, 2º e 
3º 

B1.3.Empregar os 
mapas mentais como 
unha técnica básica de 
estudo. 

CSB1.3.1.Elabora 
algúns mapas mentais 
sinxelos como técnica 
básica de estudo. 

Iníciase na 
elaboración 
dalgúns mapas 
mentais sinxelos 
como técnica 
básica de estudo. 

CAA 3,00% 1º, 2º e 
3º 

h 

o 

B1.9.Utilización da 
terminoloxía propia da área. 

B1.4.Coñecer e 
iniciarse no emprego 
da terminoloxía propia 
da área. 

CSB1.4.1.Identifica a 
terminoloxía propia da 
área. 

IDEM CCL 

CMCCT 

CSC 

3,00% 1º, 2º e 
3º 

  



 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 30,00
% 

 

h 

j 

o 

B2.1.A contorna física: 
observacións das 
características principais. 

B2.1.Identificar os 
elementos principais 
da contorna partindo 
do máis próximo a 
través da observación 
e uso das TIC. 

CSB2.1.1.Elabora e 
recolle información 
sobre aspectos da súa 
contorna natural, 
empregando imaxes, 
debuxos e outras fontes 
incluídas as TIC. 

Elabora e recolle 
información 
sobre aspectos 
da súa contorna 
natural, 
empregando 
imaxes e 
debuxos. 

CMCCT 

CD 

CAA 

3,00% 3º 

CSB2.1.2 Describe os 
elementos básicos da 
súa contorna máis 
próxima. 

IDEM CMCCT 

CCL 

3,00% 3º 

h 

h 

a 

o 

B2.2.O aire e a auga. Estudo 
das súas características e 
propiedades mediante a 
observación, 
experimentación a través 
sentidos e a formulación de 
conxecturas. A importancia 
para a vida e consumos 
responsables. 

B2.2. Recoñecer as 
características 
básicas do aire e a 
auga observadas e 
experimentadas a 
través dos sentidos. 

CSB2.2.1.Describe as 
características 
principais do aire e da 
auga. 

IDEM CMCCT 

CCL 

3,00% 3º 

B2.3. Recoñecer e 
valorar a importancia 
que a auga e o aire 

CSB2.3.1.Explica, de 
forma sinxela, a 
importancia que o uso 

IDEM CMCCT 

CSC 

3,00% 3º 



 

teñen para a vida e 
reflexionar sobre a 
importancia que o uso 
responsable ten na 
súa contorna máis 
próxima. 

responsable destes 
elementos ten na súa 
contorna máis próxima. 

CCL 

g 

h 

i 

o 

B2.3.O tempo atmosférico. 
Observación e medicións 
sinxelas dos fenómenos 
atmosféricos que teñen lugar 
no espazo próximo e a súa 
simboloxía. Comprobación 
observado o tempo nos 
diferentes medios de 
comunicación: prensa, 
prensa dixital,.. 

B2.4.Coñecer os 
fenómenos 
atmosféricos, a través 
das sensacións 
corporais, e describir 
os que xorden con 
máis frecuencia na 
súa contorna 
identificándoos nun 
mapa do tempo da 
prensa en papel ou 
dixital. 

CSB2.4.1.Nomea os 
fenómenos 
atmosféricos máis 
habituais no seu 
espazo próximo e 
interpreta a simboloxía 
básica nun mapa do 
tempo da prensa en 
papel ou dixital. 

IDEM CMCCT 

CD 

CCL 

3,00% 3º 

B2.5.Realizar 
medicións sinxelas de 
datos con aparellos 
cotiás e facer 
pequenos rexistros do 
tempo atmosférico a 
nivel local. 

CSB2.5.1.Realiza 
observacións, sinxelas 
recollidas de datos, 
rexistros e 
comprobación sobre o 

IDEM CMCCT 

CAA 

3,00% 3º 



 

Comprobación co 
tempo dos xornais. 

tempo atmosférico 
local. 

h 

g 

e 

B2.4.Os elementos do ceo, 
as súas características e o 
seu movemento como 
indicador do paso do tempo. 
Experimentación do paso do 
tempo observando o 
movemento do Sol e da Lúa 
e asocialo ás diferentes 
partes do día e á noite. 

B2.6.Identificar os 
elementos que 
aparecen no ceo e 
coñecer a importancia 
que o Sol ten para a 
vida. 

CSB2.6.1.Nomea os 
elementos presentes 
no ceo e explica a 
importancia que o Sol 
ten para a vida. 

Nomea os 
elementos 
presentes no ceo 
e recoñece a 
importancia que 
o Sol ten para a 
vida. 

CMCCT 

CCL 

3,00% 3º 

B2.7.Coñecer a 
importancia que o 
movemento dos 
elementos do ceo 
teñen como indicador 
do paso do tempo: o 
día, a noite e as partes 
do día. 

CSB2.7.1.Relaciona o 
movemento dos 
elementos do ceo co 
cambio do día á noite e 
o paso do tempo ao 
longo do día: mañá, 
tarde e noite. 

IDEM CMCCT 

CAA 

3,00% 3º 

a 

h 

o 

B2.5.Observación, a través 
dos sentidos, da paisaxe que 
nos rodea.Elementos 
naturais e humanos da 

B2.8. Diferenciar entre 
os elementos naturais 
e os producidos pola 
man do home 
existentes na contorna 

CSB2.8.1.Diferencia 
entre elementos da 
paisaxe natural e a 
construída polo home e 
identifica algunha das 
accións humanas máis 

IDEM CMCCT 

CAA 

3,00% 3º 



 

contorna. A importancia do 
coidado da natureza. 

próxima poñendo 
exemplos. 

destacadas da 
contorna próxima. 

B2.9. Valorar a 
importancia que ten 
para a vida dos seres 
vivos o coidado dos 
elementos da paisaxe 
máis próxima. 

CSB2.9.1.Identifica 
algunha medida para a 
conservación da 
natureza máis próxima. 

IDEM CSC 

CMCCT 

3,00% 3º 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 46,00
% 

 

a 

c 

h 

B3.1.Investigamos sobre as 
relacións de parentesco e 
roles familiares. 

B3.1.Recoñecer as 
relacións simples de 
parentesco familiar e 
os seus roles 
identificándose, 
situándose e 
valorando á pertenza a 
unha familia con 
características propias 
así como contribuíndo 
ao reparto equitativo 
das tarefas 

CSB3.1.1.Identifica as 
relacións de 
parentesco, discrimina 
os roles familiares e 
contribúe ao reparto 
equitativo das tarefas 
domésticas entre os 
membros da familia. 

IDEM CMCCT 

CSC 

CAA 

4,00% 1º 



 

domésticas entre os 
seus membros. 

a 

h 

B3.2.A escola: organización 
escolar, os membros e os 
seus roles,espazos físicos e 
recursos. 

B3.2.Coñecer e 
respectar todos os 
elementos que 
conforman a escola e 
as súas funcións. 

CSB3.2.1.Identifica aos 
membros da 
comunidade escolar, 
describe as tarefas que 
desenvolven e as 
respectan. 

IDEM CMCCT 

CSC 

CCL 

3,00% 1º 

a 

h 

B3.3.Os deberes e dereitos 
das persoas. A asemblea de 
clase como momento para a 
reflexión, o diálogo, a escoita 
activa e a resolución pacífica 
de conflitos. 

B3.3.Recoñecer á 
pertenza a certos 
grupos e participar 
neles respectando os 
principios básicos de 
convivencia. 

CSB3.3.1.Respecta as 
normas de convivencia 
establecidas na familia 
e na escola. 

IDEM CSC 4,00% 1º 

h 

e 

o 

B3.4. A casa e o lugar no que 
vivo. Estancias da casa e 
localización na contorna: 
aldea, vila, cidade. 
Elaboración dun esbozo da 
distribución da casa. 

B3.4. Identificar as 
partes da casa e o uso 
que se fai nelas e 
diferenciar entre os 
diferentes tipos de 
vivendas que forman a 
súa contorna. 

CSB3.4.1. Identifica as 
partes da casa, as 
representa nun esbozo 
e coñece e explica o 
uso que se fai delas. 

Identifica as 
partes da casa e 
explica o uso que 
se fai delas. 

CMCCT 

CAA 

4,00% 1º 

CSB3.4.2.Identifica 
diferentes tipos de 
vivendas e describe 

IDEM CCL 

CCEC 

3,00% 1º 



 

oralmente as 
diferenzas. 

B3.5. Coñecer as 
características 
básicas da contorna 
próxima e diferenciar 
os conceptos de 
cidade, vila, aldea. 

CSB3.5.1.Explica a 
diferenza entre cidade, 
vila e aldea e sitúa a 
súa casa nalgunha 
delas. 

IDEM CCL 

CMCCT 

4,00% 1º 

h 

e 

B3.5.Os medios de 
transporte. Clasificación e 
abastecemento. 

B3.6.Coñecer os 
medios de transporte 
do seu ámbito, as 
características 
fundamentais e os 
clasifica segundo a 
súa función e uso. 

CSB3.6.1.Clasifica os 
diferentes medios de 
transporte da contorna 
segundo os seus usos, 
funcións e 
características. 

IDEM CMCCT 

CAA 

10,00
% 

2º 

h 

n 

B3.6.Educación viaria. 
Camiñando pola rúa. 

B3.7.Observar e 
discriminar diferentes 
elementos viarios que 
debera recoñecer un 
peón ou peoa para 
unha circulación 
óptima pola rúa. 

CSB3.7.1.Coñece as 
sinais de tráfico 
necesarias para 
camiñar pola rúa 
correctamente: cores 
dos semáforos, pasos 
de peóns ou peoas, etc. 

IDEM CSC 

CAA 

10,00
% 

2º 



 

j 

h 

o 

B3.7.Manifestacións culturais 
da contorna. 

B3.8.Coñecer algunha 
das grandes 
manifestacións 
culturais que se 
celebran na escola 
valorando a súa 
diversidade e 
contribuíndo á súa 
conservación. 

CSB3.8.1.Cita e valora 
algunha das festas 
propias do outono, do 
inverno, da primavera e 
do verán que se 
celebran na contorna 
escolar e contribúe á 
súa conservación. 

Cita e valora 
algunha das 
festas propias do 
outono, do 
inverno, da 
primavera e do 
verán que se 
celebran na 
contorna escolar 
e contribúe á súa 
conservación. 

CCEC 

CSC 

CCL 

4,00% 1º, 2º e 
3º 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO. 9,00%  

h 

gc 

h 

e 

B4.1.Uso e medidas do 
tempo. Nocións básicas: 
antes, despois, día, mes. O 
paso do tempo: Liña do 
tempo da súa historia 
persoal. Árbore xenealóxica 
sinxela dos membros da súa 
familia. 

B4.1.Ordenar 
temporalmente, a 
través dunha liña do 
tempo, a evolución e 
algúns feitos 
relevantes da súa vida 
persoal empregando 
métodos sinxelos de 
observación e as 
unidades de medida 
temporais básicas. 

CSB4.1.1.Localiza e 
explica, nunha liña do 
tempo, a evolución e 
algúns feitos relevantes 
da súa vida persoal e 
empregando as 
unidades de medida do 
tempo máis básicas.. 

Localiza e 
explica, nunha 
liña do tempo, 
algúns feitos 
relevantes da súa 
vida personal. 

CSC 

CAA 

CCL 

3,00% 3º 



 

B4.2. Reconstruír a 
memoria do pasado 
próximo partindo de 
fontes familiares a 
través da realización 
dunha árbore 
xenealóxica sinxela 
dos membros da súa 
familia. 

CSB4.2.1.Explica 
oralmente unha árbore 
xenealóxica sinxela dos 
membros da súa 
familia. 

IDEM CSC 

CAA 

CCL 

3,00% 1º 

h 

g 

e 

B4.2.Sistemas de medida do 
tempo. O día, a semana, os 
meses e o ano. O calendario 
como instrumento de medida 
do tempo. Creación dun 
calendario anual propio 
establecendo os horarios das 
xornadas escolares, as 
semanas, os meses, as 
estacións do ano, situando os 
aniversarios e os 
acontecementos máis 
importantes. 

B4.3.Ser consciente 
do paso do tempo 
empregando, como 
unidades de medida, 
os días, as semanas, 
os meses, o ano, as 
estacións e o 
calendario como 
instrumento para 
medir e representar o 
paso tempo. 

CSB4.3.1.Sabe o 
número de días que ten 
unha semana e os 
meses, nomea os 
meses do ano e 
diferencia as estacións 
segundo as súas 
características. 

IDEM CMCCT 

CCL 

3,00% 3º 

 

 



 

Lingua Castelá e Literatura 

 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a área 

Competen
cias clave 

Peso 
Tempora
lización 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 18,00
% 

 

a 

c 

d 

e 

B1.1. Estratexias e normas 
para o intercambio 
comunicativo: participación; 
escoita; respecto á quenda 
de palabra; respecto polos 
sentimentos dos e das 
demais. 

B1.1. Participar en 
situacións de 
comunicación, 
dirixidas ou 
espontáneas, 
respectando o quenda 
de palabra. 

LCB1.1.1. Expresa de 
forma global 
sentimentos, vivencias 
e emocións propias. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

1,00% 2º, 3º 

LCB1.1.2. Aplica as 
normas socio- 
comunicativas: escoita 
e respecta a quenda de 
palabras. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

2,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

B1.2. Comprensión e 
expresión de mensaxes 
verbais e non verbais, 
especialmente xestos e ton 

B1.2. Recoñecer a 
información verbal e 
non verbal dos 
discursos orais e 

LCB1.2.1. Integra de 
xeito global os recursos 
básicos verbais e non 
verbais para 

Integra de xeito 
global os recursos 
básicos verbais para 

CCL 

CSC 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

de voz que complementen o 
significado da mensaxe. 

integrala na produción 
propia. 

comunicarse 
oralmente. 

comunicarse 
oralmente. 

a 

b 

e 

B1.3. Participación en 
situación de comunicación 
de aula, espontáneas ou 
dirixidas, organizando, de 
forma xeral, o discurso. 

B1.3. Expresarse e 
comunicarse de forma 
oral e con certa 
coherencia para 
satisfacer as 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situacións 
de aula. 

LCB1.3.1. Participa 
activamente en 
diversas situacións de 
comunicación: 

-diálogos 

-exposicións orais moi 
guiadas, con axuda, 
cando cumpra, de 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación. 

Participa en 
diversas situacións 
de comunicación: 

-diálogos 

-exposicións orais 
moi guiadas, con 
axuda, cando 
cumpra, de 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

1,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

B1.4. Interese pola 
ampliación de vocabulario. 

B1.5. Creación de redes 
semánticas moi sinxelas. 

B1.4. Ampliar o 
vocabulario a partir 
das experiencias de 
aula. 

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

IDEM CCL 1,00% 1º, 2º e 3º 

b 

d 

e 

B1.6. Comprensión global de 
textos orais de diversa 
tipoloxía: atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a 

B1.5. Comprender o 
sentido global dun 
texto oral. 

LCB1.5.1. Comprende 
o sentido global de 
textos orais de uso 
habitual, do ámbito 
escolar e social. 

Identifica 
información 
relevante de textos 
orais de uso 

CCL 

CAA 

2,00% 2º, 3º 



 

i  súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos) e procedentes 
de diversas fontes. 

Identificar información 
relevantes. 

habitual, do ámbito 
escolar e social. 

b 

d 

e 

i  

B1.7. Valoración dos medios 
de comunicación social como 
instrumento de 
comunicación. 

B1.6. Valorar os 
medios de 
comunicación social 
como instrumento de 
comunicación. 

LCB1.6.1. Identifica as 
ideas xerais en 
reportaxes audiovisual 
sobre temas do seu 
interese. 

IDEM CCE 

CAA 

1,00% 1º 

b 

e 

B1.8. Audición e reprodución 
de textos adecuados ao nivel 
que estimulen o seu interese. 

B1.7. Reproducir 
textos orais próximos 
aos seus gustos e 
intereses. 

LCB1.7.1. Canta 
cancións, conta e recita 
pequenos contos e 
poemas. 

IDEM CCL 

CAA 

CCEC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

B1.9. Dramatizacións de 
textos infantís. 

B1.8. Dramatizar, de 
xeito colaborativo, 
textos infantís. 

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

Amosa interese na 
entoación e o 
volume na 
representación 
dramática. 

CCL 1,00% 3º 

b 

e 

B1.10 Produción de textos 
orais breves e sinxelos 
próximos aos seus gustos e 
intereses. 

B1.9 Expresarse de 
forma oral en 
diferentes situacións 
con vocabulario 

LCB1.9.1. Narra 
situacións e 
experiencias persoais 
sinxelas. 

IDEM CCL 

CSIEE 

1,00% 1º 



 

axeitado e unha 
secuencia coherente. 

LCB1.9.2. Describe, de 
forma sinxela, persoas, 
animais obxectos e 
lugares seguindo unha 
orde: de arriba a 
abaixo; de abaixo a 
arriba …. 

Describe, de forma 
sinxela, persoas, 
animais obxectos e 
lugares seguindo un 
guión dado. 

CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 

LCB1.9.3. Utilizar 
correctamente 
expresións para situar 
e ordenar as rutinas: 
antes, despois, pola 
mañá, pola noite… 

IDEM CCL 2,00% 3º 

a 

d 

e 

m 

B1.11. Uso dunha linguaxe 
non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

B1.10. Usar unha 
linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

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

IDEM CCL 

CSC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

a 

b 

e 

B1.12. Estratexias para 
utilizar a linguaxe oral como 
instrumento de comunicación 
e aprendizaxe: escoitar e 
preguntar. 

B1.11. Utilizar de xeito 
efectivo a linguaxe 
oral: escoitar e 
preguntar. 

LCB1.11.1. Pide axuda 
para a realización de 
tarefas de distinta 
índole. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 20,00
% 

 

b 

e 

B2.1. Lectura de distintos 
tipos de textos adaptados á 
súa idade. 

B2.1. Ler en voz alta 
diferentes tipos de 
textos infantís breves 
e sinxelos. 

LCB2.1.1. Lee con 
pronunciación e 
entoación axeitada, 
textos sinxelos, de 
variada tipoloxía, 
breves e adaptados á 
súa idade. 

Le con 
pronunciación textos 
sinxelos breves 
adaptados á súa 
idade. 

CCL 6,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

B2.2. Inicio ás estratexias 
para a comprensión lectora 
de textos: consideración do 
título e das ilustracións moi 
redundantes. 

B2.2. Anticipar o 
contido de textos do 
ámbito escolar e social 
axeitados ao seu nivel. 

LCB2.2.1. Relaciona a 
información que 
achega o título e as 
ilustracións co tema do 
texto. 

IDEM CCL 

CAA 

3,00% 1º, 2º e 3º 

e B2.3. Comprensión de textos 
de diversa tipoloxía 
adecuados á súa idade. 

B2.3. Comprender a 
funcionalidade de 
diferentes tipoloxía 
textuais, atendendo á 
forma da mensaxe 
(descritivos, 
narrativos, 
dialogados) e a súa 

LCB2.3.1. Recoñece a 
funcionalidade de 
determinadas tipoloxía 
textuais: carteis, 
anuncios, avisos, 
receitas, normas, 
instrucións … 

IDEM CCL 

CAA 

6,00% 2º, 3º 



 

intención 
comunicativa 
(informativos, literarios 
e prescritivos) 
adaptados a súa 
idade. 

b 

e 

B2.4. Lectura de diferentes 
textos como fonte de 
información e de lecer. 

B2.4. Mostrar interese 
e gusto pola lectura. 

LCB2.4.1 Expresa o 
gusto pola lectura como 
fonte de lecer. 

Amosa interese pola 
lectura como fonte 
de lecer. 

CCL 1,00% 1º, 2º 

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

IDEM CCL 1,00% 3º 

b 

e 

B2.5. Uso da biblioteca como 
recurso para desenvolver o 
Plan lector. 

B2.5. Progresar na 
adquisición do hábito 
lector. 

LCB2.5.1. Identifica, 
con axuda, os textos da 
biblioteca (escritos ou 
en soporte informático) 
máis axeitados para 
obter información e 
para o seu lecer. 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 

a 

b 

B2.6. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

B2.6. Mostrar interese 
por ter unha biblioteca 
propia. 

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

IDEM CCL 

CSC 

2,00% 1º, 2º e 3º 



 

e 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 25,00
% 

 

e B3.1. Recoñecemento e 
utilización de recursos 
gráficos na comunicación 
escrita. 

B3.1. Interiorizar e 
utilizar as normas 
básicas de escritura e 
os seus aspectos 
gráficos 

LCB3.1.1. Relaciona os 
códigos oral e escrito: 
discrimina sons nas 
palabras e consolida 
aspectos grafomotores 
e grafías da Lingua 
castelá en palabras 
significativas. 

IDEM CCL 10,00
% 

1º, 2º e 3º 

LCB3.1.2 Identifica 
diferentes tipos de texto 
escrito: listas, receitas, 
narracións, poesía, 
noticia … 

IDEM CCL 3,00% 2º, 3º 

e B3.2. Uso de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos 
na comunicación escrita. 

B3.2. Relacionar 
códigos verbais e non 
verbais. 

LCB3.2.1. Ilustra de 
xeito creativo os seus 
escritos con 
ilustracións 
redundantes. 

Ilustra os seus 
escritos con 
ilustracións 
redundantes. 

CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 



 

b 

e 

B3.3. Utiliza estratexias para 
a produción de textos: 
planificación, identificación 
da función, textualización, 
revisión e reescritura. 

B3.4 Produción de textos 
segundo Plan de escritura. 

B3.3. Planificar e 
producir, con axuda, 
diferentes tipos de 
textos atendendo ao 
seu formato 
(descritivos, 
narrativos, 
dialogados) e 
intencionalidade 
comunicativa 
(informativos, literarios 
e prescritivos) e coida 
a presentación 

LCB3.3.1. Escribe, con 
axuda, en diferentes 
soportes, textos moi 
sinxelos propios do 
ámbito escolar e social: 
listas, notas, normas, 
felicitacións, 
instrucións, contos, 
anécdotas… 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

6,00% 1º, 2º e 3º 

LCB3.3.2. Presenta os 
seus escritos con 
limpeza, evitando 
riscos. 

 

IDEM CCL 

CAA 

4,00% 1º, 2º e 3º 

  



 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 27,00
% 

 

b 

e 

B4.1. A palabra. Iniciación ao 
orde alfabético. 
Recoñecemento das 
características e uso das 
diferentes clases de 
palabras. Xénero e número 
do nome. Tempos verbais. 

B4.1. Aplicar os 
coñecementos 
gramáticos básicos 
sobre a estrutura da 
lingua. 

LCB4.1.1. Desenvolve 
a conciencia 
fonolóxica: identifica 
sílabas e fonemas 
como elementos 
fundamentais da 
palabra. 

IDEM CCL 3,00% 1º, 2º e 3º 

LCB4.1.2. Recoñece o 
alfabeto e iníciase na 
orde alfabética. 

Recoñece o 
alfabeto. 

CCL 1,00% 2º, 3º 

LCB4.1.3. Distingue 
nome e adxectivo en 
palabras significativas. 

Emprega o nome e 
adxectivo. 

CCL 2,00% 2º, 3º 

LCB4.1.4. Distingue 
xénero e número en 
palabras habituais. 

IDEM CCL 2,00% 2º, 3º 

LCB4.1.5. Utiliza 
adecuadamente os 

IDEM CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 



 

artigos nos textos orais 
e escritos. 

LCB4.1.6. Forma 
grupos nominais 
respectando as normas 
de concordancia 

IDEM CCL 3,00% 1º, 2º e 3º 

LCB4.1.7. Utiliza os 
tempos verbais: 
presente, pasado e 
futuro en textos 
sinxelos. 

IDEM CCL 2,00% 2º, 3º 

b 

e 

B4.2. Vocabulario. 
Sinónimos e antónimos. 
Aumentativos e diminutivos. 
Comparacións e palabras 
derivadas. 

B4.2. Mellorar o 
coñecemento da 
lingua e sistematizar a 
adquisición de 
vocabulario. 

LCB4.2.1. Relaciona 
sinónimos e antónimos 
básicos en parellas de 
palabras significativas. 

IDEM CCL 1,00% 1º, 2º e 3º 

LCB4.2.2. Establece 
comparacións entre 
distintos elementos. 

IDEM CCL 1,00% 1º, 2º e 3º 

LCB4.2.3. Utiliza 
diminutivos e 

IDEM CCL 1,00% 1º, 2º e 3º 



 

aumentativos, en textos 
orais e escritos. 

LCB4.2.4. Identifica no 
seu contorno palabras 
derivadas de outras 
moi evidentes. 

IDEM CCL 1,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

B4.3. Ortografía: utilización 
das regras básicas de 
ortografía. Signos de 
puntuación. 

B4.3. Aplicar os 
coñecementos 
básicos sobre as 
regras ortográficas 
para favorecer unha 
comunicación máis 
eficaz. 

LCB4.3.1. Utiliza de 
forma correcta os 
signos de puntuación e 
as normas ortográficas 
propias do nivel e as 
aplica á escritura de 
textos significativos 
sinxelos e seguindo 
modelos. 

Emprega de forma 
correcta o punto ( . ) 
como signo de 
puntuación e as 
normas ortográficas 
propias do nivel e as 
aplica á escritura de 
textos significativos 
sinxelos e seguindo 
modelos. 

CCL 4,00% 1º, 2º e 3º 

e B4.4. Recoñecemento e 
observación reflexiva dos 
constituíntes oracionais: a 
oración simple, suxeito e 
predicado. 

B4.4. Desenvolver 
estratexias para 
mellorar a 
comprensión oral e 
escrita a través do 
coñecemento da 
lingua. 

LCB4.4.1. Forma e 
ordena correctamente 
oracións simples para 
compoñer textos 
sinxelos. 

Forma e ordena 
correctamente 
oracións simples. 

CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 



 

e 

i 

B4.5. Utilización de material 
multimedia educativo e 
outros recursos didácticos ao 
alcance e propios da súa 
idade. 

B4.5. Utilizar 
programas e 
aplicacións educativas 
dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza de 
xeito guiado, distintos 
programas e 
aplicacións educativos 
dixitais como 
ferramenta de 
aprendizaxe. 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 

d 

e 

o 

B4.6. Identificación de 
similitudes e diferenzas entre 
as linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

 

 

 

B4.6. Comparar 
aspectos básicos das 
linguas que coñece 
para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
comunicativa 
integrada. 

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

Recoñece 
diferencias e 
similitudes léxicas 
entre as linguas que 
coñece. 

CCL 

CSC 

1,00% 3º 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 10,00
% 

 

d 

e 

B5.1. Coñecemento e lectura 
guiada de contos 

B5.1. Apreciar o valor 
dos textos literarios 
sinxelos e utilizar a 

LCB5.1.1. Identifica 
sinxelos textos propios 
da literatura infantil: 

IDEM CCL 

CCEC 

2,00% 1º, 2º e 3º 



 

tradicionais: marabillosos, de 
fórmulas, de animais, ... 

lectura como fonte de 
gozo e información. 

contos, poesías, 
cómics, adiviñas… 

LCB5.1.2. Dramatiza 
con xestos e palabras, 
escenas de contos. 

Iníciase na 
dramatización, con 
xestos e palabras, 
escenas de contos. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,00% 2º, 3º 

d 

e 

B5.2. Valoración dos textos 
literarios como fonte de gozo 
persoal. 

B5.3. Uso da biblioteca de 
aula como fonte de 
información e lecer. 

B5.2. Gozar da escoita 
de textos literarios 
narrativos, líricos e 
dramáticos. 

LCB5.2.1. Gozo da 
escoita de textos 
literarios narrativos, 
líricos e dramáticos. 

IDEM CCL 

CCEC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

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

Iníciase no 
recoñecemento da 
linguaxe figurada en 
textos literarios 
(personificacións). 

CCL 

CAA 

1,00% 2º, 3º 

B5.3. Coñecer o 
funcionamento da 
biblioteca de aula. 

LCB5.3.1. Utiliza de 
xeito guiado a 
biblioteca de aula como 
fonte de información e 
lecer. 

IDEM CCL 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

b 

d 

e 

B5.4. Recreación e 
composición de textos 
literarios: contos, poemas, 
adiviñas. 

B5.4. Reproducir, con 
axuda, a partir de 
modelos dados, textos 
literarios sinxelos: 
contos, poemas e 
adiviñas. 

LCB5.4.1. Recrea de 
xeito individual e 
cooperativo, sinxelos 
textos literarios (contos, 
poemas..) a partir de 
pautas ou modelos 
dados. 

IDEM CCL 

CAA 

CCEC 

2,00% 1º, 2º e 3º 

d 

e 

o 

B5.5. Valoración da literatura 
en calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria ou 
minorizada) como vehículo 
de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

B5.5. Valorar a 
literatura en calquera 
lingua, especialmente 
en lingua galega, 
como vehículo de 
comunicación e como 
recurso de gozo 
persoal. 

LCB5.5.1. Valora a 
literatura en calquera 
lingua, especialmente 
en lingua galega, como 
vehículo de 
comunicación e como 
recurso de gozo 
persoal. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.4 Matemáticas 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a área 

Competen
cias clave 

Peso 
Temporali

zación 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10,00
% 

 

g 

e 

B1.1. Expresión verbal do 
proceso de razoamento da 
resolución dun problema 
sinxelo. 

B1.1. Expresar 
verbalmente de forma 
sinxela o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MTB1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
sinxela o proceso 
seguido na resolución 
dun problema simple 
de matemáticas ou en 
contextos da realidade. 

IDEM CMCT 

CCL 

4,00% 1º, 2º e 3º 

g 

b 

B1.2. Confianza nas propias 
capacidades para 
desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do 
traballo científico. 

B1.2. Desenvolver e 
cultivar as actitudes 
persoais polo traballo 
matemático ben feito. 

MTB1.2.1. Desenvolve 
e amosa actitudes 
axeitadas para o 
traballo limpo, claro e 
ordenado no caderno e 
en calquera aspecto a 
traballar na área de 
Matemáticas. 

Amosa actitudes 
axeitadas para o 
traballo limpo e 
ordenado no 
caderno. 

CMCT 

CAA 

4,00% 1º, 2º e 3º 



 

g 

i 

B1.3. Utilización guiada de 
medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

B1.3. Iniciarse na 
utilización dos medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe coa 
axuda guiada do 
mestre ou da mestra. 

MTB1.3.1. Manifesta 
interese na utilización 
dos medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe. 

IDEM CMCT 

CD 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 

BLOQUE 2. NÚMEROS 40,00
% 

 

e 

g 

B2.1. Números naturais ata o 
99. 

B2.2. Nome e grafía dos 
números ata o 99. 

B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: 
unidades e decenas. 

B2.4. O sistema de 
numeración decimal: valor de 
posición das cifras. 

B2.1. Ler, escribir e 
ordenar números 
enteiros utilizando 
razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e 
ordena números ata o 
99. 

IDEM CMCT 

CCL 

5,00% 1º, 2º e 3º 

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

IDEM CMCT 

CCL 

5,00% 1º, 2º e 3º 



 

B2.5. Identifica o número 
anterior e o seguinte a un 
dado. 

B2.6. Identifica o número 
maior, o menor e o igual a un 
dado. 

b 

e 

g 

B2.7. Identifica os números 
ordinais do 1º ao 10º. 

B2.8. Utilización e relación 
dos números ordinais. 
Comparación de números. 

B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: 
unidades e decenas. 

B2.2. Interpretar 
diferentes tipos de 
números segundo o 
seu valor, en 
situacións da vida 
cotiá. 

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

Utiliza os números 
ordinais en 
contextos reais ata o 
5º. 

CMCT 2,00% 2º 

MTB2.2.2. Interpreta en 
textos numéricos e da 
vida cotiá números 
naturais ata o 99. 

IDEM CMCT 

CCL 

CAA 

3,00% 1º, 2º e 3º 

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

IDEM CMCT 3,00% 1º, 2º e 3º 

MTB2.2.4. Ordena 
números enteiros e 

Ordena números 
enteiros. 

CMCT 3,00% 1º, 2º e 3º 



 

represéntaos na recta 
numérica. 

b 

g 

B2.9. Iniciación no 
desenvolvemento de 
estratexias persoais de 
cálculo mental. 

B2.10. Gusto pola 
presentación ordenada e 
limpa dos cálculos e dos 
resultados. 

B2.11. Cálculo de sumas e 
restas. 

B2.12. Utilización en 
situacións familiares da 
suma para xuntar ou engadir 
e da resta para separar ou 
quitar. 

B2.3. Realizar 
operacións e cálculos 
numéricos mediante 
diferentes 
procedementos, 
incluído o cálculo 
mental, en situación 
de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.1. Realiza 
cálculos numéricos 
básicos coa operación 
de suma na resolución 
de problemas 
contextualizados. 

IDEM CMCT 4,00% 1º, 2º e 3º 

MTB2.3.1. Realiza 
cálculos numéricos 
básicos coa operación 
de suma na resolución 
de problemas 
contextualizados. 

IDEM CMCT 4,00% 1º, 2º e 3º 

MTB2.3.3. Emprega 
procedementos 
diversos na realización 
de cálculos numéricos 
básicos. 

IDEM CMCT 3,00% 1º, 2º e 3º 

b 

g 

B2.13. Resolución de 
problemas da vida cotiá. 

B2.4. Identificar e 
resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados 

MTB2.4.1. Resolve 
problemas que 
impliquen o dominio 

IDEM CMCT 

CAA 

5,00% 1º, 2º e 3º 



 

ao seu nivel, 
establecendo 
conexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a utilidade 
dos coñecementos 
matemáticos 
adecuados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para 
a resolución de 
problemas. 

dos contidos 
traballados. 

 

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

Iníciase na reflexión 
sobre o 
procedemento 
aplicado á 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
unidades e os 
resultados. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

5,00% 1º, 2º e 3º 

  



 

BLOQUE 3. MEDIDA 20,00
% 

 

g B3.1. Medición con 
instrumentos e estratexias 
non convencionais. 

B3.2. Estimación de 
resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, 
capacidades...) en contextos 
familiares. 

B3.1. Utilizar o palmo, 
o paso e o pé para 
realizar medidas e 
estimacións. 

MTB3.1.1. Realiza 
medicións co palmo, o 
paso e o pé. 

IDEM CMCT 2,00% 2º 

B3.2. Comparar e 
identificar cal é o 
obxecto de maior 
peso, por estimación 
e/ou utilizando a 
balanza. 

MTB3.2.1. Realiza 
comparacións de peso 
entre dous obxectos de 
uso habitual. 

IDEM CMCT 2,00% 3º 

B3.3. Comparar e 
identificar cal é o 
recipiente de maior 
capacidade, por 
estimación. 

MTB3.3.1. Compara e 
identifica cal é o 
recipiente de maior 
capacidade. 

IDEM CMCT 2,00% 3º 

g B3.3. Unidades de medida do 
tempo e as súas relacións: 

B3.4. Iníciase no 
coñecemento das 
unidades básicas de 
medida do tempo e as 

MTB3.4.1. Coñece e 
utiliza as unidades de 
medida do tempo e as 
súas relación. Minuto, 

IDEM CMCT 2,00% 2º, 3º 



 

minuto, hora, día, semana e 
ano. 

B3.4. Lectura sinxela en 
reloxos analóxicos e dixitais. 

súas relacións, 
utilizándoas para 
resolver problemas da 
vida diaria. 

hora, día, semana e 
ano. 

MTB3.4.2. Le en 
reloxos analóxicos e 
dixitais a hora en punto 
e a media hora. 

Le en reloxos 
analóxicos a hora en 
punto e a media 
hora. 

CMCT 3,00% 2º, 3º 

MTB3.4.3. Resolve 
problemas sinxelos da 
vida diaria utilizando as 
medidas temporais e as 
súas relacións. 

Resolve problemas 
sinxelos da vida 
diaria utilizando as 
medidas temporais. 

CMCT 2,00% 1º, 2º e 3º 

b 

g 

B3.5. O sistema monetario 
da Unión Europea. Unidade 
principal: o euro. Valor das 
diferentes moedas e billetes. 

B3.6. Equivalencias entre 
moedas e billetes. 

B3.5. Iníciase no 
coñecemento do valor 
e as equivalencias 
entre as diferentes 
moedas e billetes do 
sistema monetario da 
Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a 
función e o valor das 
diferentes moedas e 
billetes (5,10, 20 e 50 
euros) do sistema 
monetario da Unión 
Europea utilizándoas 
tanto para resolver 
problemas en situación 
reais como figuradas. 

Coñece a función e 
o valor das 
diferentes moedas e 
billetes (5, 10, 20 e 
50 euros) do 
sistema monetario 
da Unión Europea. 

CMCT 

CAA 

2,00% 2º, 3º 



 

b 

g 

B3.7. Resolución de 
problemas de medida. 

B3.6. Identificar e 
resolver problemas da 
vida cotiá adecuados 
ao seu nivel, 
establecendo 
conexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a utilidade 
dos coñecementos 
matemáticos 
axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para 
a resolución de 
problemas. 

MTB3.6.1. Resolve 
problemas sinxelos de 
medida. 

IDEM CMCT 

CAA 

 

3,00% 1º, 2º e 3º 

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

Reflexiona sobre o 
proceso seguido na 
resolución de 
problemas 
revisando as 
unidades dos 
resultados. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

2,00% 1º, 2º e 3º 

  



 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 20,00
% 

 

b 

e 

g 

B4.1. Interpretación de 
representacións espaciais 
sinxelas en situacións da 
vida cotiá. 

B4.2. Descrición de 
posicións e movementos, en 
relación a un mesmo e a 
outros puntos de referencia. 

 

B4.3. Interese e curiosidade 
pola identificación das 
formas e dos seus elementos 
característicos. 

B4.4. Confianza nas propias 
posibilidades; curiosidade, 
interese e constancia na 
busca de solucións. 

B4.5. Uso do vocabulario 
xeométrico para describir 

B4.1. Interpretar 
representacións 
espaciais sinxelas 
realizadas a partir de 
sistemas de referencia 
e de obxectos ou 
situacións familiares. 

MTB4.1.1. Describe a 
situación dun obxecto 
do espazo próximo en 
relación a un mesmo 
utilizando os conceptos 
de esquerda-dereita, 
diante-detrás, arriba-
abaixo, preto-lonxe e 
próximo-afastado. 

IDEM CMCT 

CAA 

CCL 

3,00% 1º, 2º 

MTB4.1.2. Describe a 
situación dun obxecto 
do espazo próximo en 
relación a outros 
puntos de referencia 
utilizando os conceptos 
de esquerda-dereita, 
diante-detrás, arriba-
abaixo, preto-lonxe e 
próximo-afastado. 

Describe a situación 
dun obxecto do 
espazo próximo en 
relación a outros 
puntos de referencia 
utilizando os 
conceptos de 
diante-detrás, 
arriba-abaixo, preto-
lonxe e próximo-
afastado. 

CMCT 

CAA 

CCL 

3,00% 3º 



 

itinerarios: liñas abertas e 
pechadas; rectas e curvas. 

B4.6. Busca de elementos de 
regularidade en figuras e 
corpos a partir da 
manipulación de obxectos. 

b 

g 

B4.7. Formas planas e 
espaciais: clasificación de 
figuras planas. 

B4.2. Coñecer as 
figuras planas 
básicas: cadrado, 
círculo, rectángulo e 
triángulo. 

MTB4.2.1. Recoñece 
formas rectangulares, 
triangulares e 
circulares en obxectos 
do contorno inmediato. 

IDEM CMCT 

CAA 

4,00% 3º 

b 

g 

B4.8. Resolución de 
problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá. 

B4.3. Identificar, 
resolver problemas da 
vida cotiá axeitados ao 
seu nivel, 
establecendo 
conexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a utilidade 
dos coñecementos 
matemáticos 
axeitados e 
reflexionando sobre o 

MTB4.3.1. Resolve 
problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen 
dominio dos contidos 
traballados. 

IDEM CMCT 

CAA 

5,00% 1º, 2º e 3º 

MTB4.3.2. Iníciase na 
reflexión sobre o 
procedemento aplicado 
á resolución de 
problemas: revisando 
as operacións 
empregadas, as 

Iníciase na reflexión 
sobre o 
procedemento 
aplicado á 
resolución de 
problemas: 
revisando as 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

5,00% 1º, 2º e 3º 



 

proceso aplicado para 
a resolución de 
problemas. 

unidades dos 
resultados, 
comprobando e 
interpretando as 
solucións no contexto. 

unidades dos 
resultados. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 10,00
% 

 

b 

g 

B5.1. Recollida e 
clasificación de datos. 

B5.1. Recoller e 
rexistrar unha 
información que se 
poida cuantificar, 
utilizando algúns 
recursos sinxelos de 
representación 
gráfica: táboas de 
datos, bloques de 
barras, diagramas 
lineais… comunicando 
a información. 

MTB5.1.1.Rexistra e 
interpreta datos 
sinxelos en 
representacións 
gráficas básicas. 

IDEM CMCT 

CAA 

5,00% 2º, 3º 

MTB5.1.2. Resolve 
sinxelos problemas nos 
que interveña a lectura 
de gráficos. 

IDEM 

 

CMCT 

CAA 

5,00% 2º, 3º 

 

 

 

 



 

Valores Sociais e Cívicos. 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a área 

Competen
cias clave 

Peso 
Tempora
lización 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
33,00

% 
 

m B1.1. O autocoñecemento. A 
toma de conciencia dun 
mesmo/a. A autopercepción 
positiva das calidades 
persoais. A descrición física. 

B1.1. Crear unha 
imaxe positiva dun 
mesmo/a valorando 
positivamente as súas 
características físicas 
e calidades, 
expresándoa 
mediante a linguaxe 
oral e 
representacións. 

VSCB1.1.1. Expresa a 
percepción da súa 
propia identidade. 

IDEM CSC 3,00% 1º 

VSCB1.1.2.Expresa 
oralmente a súa 
autodescrición. 

IDEM CSC 

CCL 

3,00% 1º 

VSCB1.1.3. Manifesta 
verbalmente unha 
visión positiva das súas 
características físicas e 
calidades persoais. 

IDEM CSC 

CCL 

3,00% 1º 

a 

m 

B1.2. As emocións. 
Identificación e expresión. O 

B1.2.Tomar 
conciencia das 
emocións, 

VSCB1.2.1. Identifica e 
comunica as súas 
emocións. 

Comunica as súas 
emocións. 

CSC 

CSIEE 

3,00% 1º 



 

vocabulario das emocións. 
Os estados de ánimo. 

recoñecendo os 
signos físicos que as 
poden acompañar. 

VSCB1.2.2.Describe 
oralmente os signos 
físicos que acompañan 
as diferentes emocións 

IDEM CSC 

CCL 

3,00% 1º 

VSCB1.2.3.Dramatiza 
diferentes estados de 
ánimo. 

IDEM CCL 

CCEC 

3,00% 1º 

m   B1.3. A autorregulación das 
condutas cotiás. O control 
dos impulsos. A relaxación. 

B1.3. Autorregular as 
condutas cotiás e 
adquirir algunha 
estratexia de control 
dos impulsos. 

VSCB1.3.1.Participa na 
práctica de técnicas de 
relaxación. 

IDEM CSC           

CSIEE 

3,00% 1º 

VSCB1.3.2.Emprega 
algunhas estratexias 
que lle axudan a 
sentirse mellor. 

IDEM CSC           

CSIEE 

3,00% 1º 

VSCB1. 3.3. Interpreta 
o contorno e 
desenvólvese nel con 
autonomía. 

Desenvólvese no 
contorno con 
autonomía. 

CSC 

CSIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

b B2.1. Habilidades de 
comunicación: A importancia 
de pensar o que se vai 

B1.4. Desenvolver 
actitudes para actuar 

VSCB1.4.1.Realiza as 
tarefas seguindo as 
pautas acordadas. 

IDEM CSIEE 3,00% 1º, 2º e 3º 



 

expresar. Compoñentes da 
comunicación non verbal: 
postura, xestos, expresión 
facial. 

con motivación e 
responsabilidade. 

VSCB1.4.2. Analiza e 
manifesta verbalmente 
qué e cómo aprendeu. 

Analiza qué e cómo 
aprendeu. 

CSC 

CSIEE 

CAA           

3,00% 1º, 2º e 3º 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 34,00
% 

 

m B2.1. Habilidades de 
comunicación: A importancia 
de pensar o que se vai 
expresar. Compoñentes da 
comunicación non verbal: 
postura, xestos, expresión 
facial. 

B2.1. Expresar 
opinións, emocións e 
estados de ánimo 
empregando 
coordinadamente a 
linguaxe verbal e non 
verbal 

VSCB2.1.1. Imita e 
reproduce expresións, 
sentimentos e estados 
de ánimo coordinando 
a expresión verbal coa 
facial e corporal. 

Imita e reproduce 
expresións, 
sentimentos e 
estados de ánimo. 

CCL 

CSC 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.1.2. Responde 
preguntas relacionadas 
con situacións vividas e 
con imaxes 
observadas. 

IDEM CCL 

CSC 

CSIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.1.3. Emprega a 
comunicación verbal 
para comunicar afectos 
e emocións con 
amabilidade. 

IDEM CCL 

CSC 

CSIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 



 

b 

e 

B2.2. A conversa. A 
expresión clara das ideas. A 
escoita atenta. O respecto da 
quenda de palabra. 

B2.2. Aprender a 
comunicarse 
expresando de forma 
clara as ideas, 
escoitando con 
atención e 
respectando a quenda 
de palabra. 

VSCB2.2.1. Expresa 
axeitadamente, 
experiencias, ideas, 
pensamentos e 
emocións en 
exposicións orais. 

IDEM CCL 

CSC 

CSIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.2.2. Escoita, 
entende e dá sentido ás 
ideas que expoñen 
outras persoas durante 
o traballo en equipo 

Escoita as ideas que 
expoñen outras 
persoas durante o 
traballo en equipo. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.2.3. Conversa 
sobre un tema proposto 
e respecta a quenda de 
palabra. 

IDEM CCL 

CSC 

 

3,00% 1º, 2º e 3º 

m B2.3. O respecto e a 
valoración dos e das demais. 
A empatía. 

B2.3.Comprender a 
outras persoas, 
detectar e expresar as 
súas características e 
identificar as súas 
emocións. 

VSCB2.3.1. Describe 
oralmente as 
características de 
diferentes persoas. 

IDEM CSC 

CCL 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.3.2. Recoñece 
e explica emocións e 

Recoñece emocións 
e estados de ánimo 
das demais persoas. 

CCL 

CSC 

3,00% 1º, 2º e 3º 



 

estados de ánimo das 
demais persoas. 

 

VSCB2.3.3. Identifica e 
comunica as emocións 
dos e das personaxes 
en fotografías, pinturas 
ou películas. 

IDEM CCL 

CSC 

CSIEE 

2,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.3.4. Dramatiza 
feitos observados, 
reflectindo os 
sentimentos e estados 
de ánimo dos e das 
protagonistas. 

IDEM CSC 

CCEC 

3,00% 1º, 2º e 3º 

e 

m 

B2.4. O respecto e a 
valoración. A comprensión 
dos e das demais. A 
detección das calidades 
doutras persoas. O 
descubrimento e a 
comprensión das diferenzas. 

B2.4. Descubrir e 
comprender as 
diferenzas entre as 
persoas, realizar 
valoracións positivas 
das súas calidades e 
facer cumprimentos. 

VSCB2.4.1. 
Representa e 
dramatiza diferentes 
formas de vida. 

IDEM CSC 

CCEC 

2,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB2.4.2. Identifica 
necesidades dos seus 
compañeiros e 
compañeiras, resalta 

IDEM CCL 

CSC 

3,00% 1º, 2º e 3º 



 

as súas calidades e 
emite cumprimentos. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 33,00
% 

 

m B3.1. As habilidades sociais. 
A detección das propias 
necesidades. A boa 
disposición para recibir e dar 
axuda. A participación en 
actividades lúdicas grupais. 
O gozo da amizade. 

B3.1. Participar en 
actividades grupais e 
de equipo, tendo en 
conta as propias 
necesidades e 
amosando unha boa 
disposición para 
recibir e dar axuda. 

VSCB3.1.1. 
Desenvolve actitudes 
de colaboración en 
situacións informais de 
interacción social. 

Desenvolve 
actitudes de 
colaboración. 

CSC 

CNIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB3.1.2. Pide 
axuda, cando a precisa, 
e presta axuda aos 
compañeiros e 
compañeiras. 

IDEM CSC 

CNIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB3.1.3. Mantén 
boas relacións cos 
compañeiros e 
compañeiras. 

IDEM CSC 

 

3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB3.1.4. Pon de 
manifesto unha 
actitude aberta cara 
aos demais 

IDEM CSC 

CNIEE 

2,00% 1º, 2º e 3º 



 

compartindo puntos de 
vista e sentimentos 
durante a interacción 
social na aula. 

c B3.2. A resolución de 
conflitos. Identificación de 
situacións agradables e 
desagradables na vida cotiá. 
Recoñecemento dos 
conflitos habituais. 
Explicación dos conflitos 
cotiás. 

B3.2.Recoñecer, 
explicar e buscar 
solucións sinxelas aos 
conflitos habituais no 
colexio. 

VSCB3.2.1.Soluciona 
os problemas persoais 
da vida escolar coa 
independencia 
adecuada a súa idade 

IDEM CAA 

CSIEE 

CSC 

3,00% 1º, 2º e 3º 

a 

o 

B3.3. As normas de 
convivencia. O coñecemento 
e o respecto das normas de 
convivencia na casa e na 
aula. A valoración das 
condutas cotiás en relación 
coas normas de convivencia. 

B3.4. Respecto e 
conservación do medio 
ambiente. O uso responsable 

B3.3.Valorar as 
condutas cotiás en 
relación ás normas de 
convivencia do colexio 
e realizar un uso 
responsable dos 
materiais escolares. 

VSCB3.3.1. Coñece e 
enumera as normas de 
convivencia da aula. 

Coñece as normas 
de convivencia da 
aula. 

CSC 

 

2,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB3.3.2. Pon en 
práctica procesos e 
razoamentos sinxelos 
para valorar se 
determinadas condutas 
son acordes ás normas 
de convivencia 
escolares. 

IDEM CSC 

CSIEE 

2,00% 1º, 2º e 3º 



 

dos materiais persoais e 
escolares. 

VSCB3.3.3. Fai uso 
adecuado do material. 

IDEM CSC 

 

3,00% 1º, 2º e 3º 

d B3.5.Valoración da 
igualdade de dereitos entre 
homes e mulleres na familia 
e na escola. 

B3.4. Participar 
activamente na vida 
cívica valorando a 
igualdade de dereitos 
e corresponsabilidade 
de homes e mulleres. 

VSCB3.4.1. Realiza 
diferentes tipos de 
actividades 
independentemente do 
seu sexo. 

IDEM CSC 3,00% 1º, 2º e 3º 

VSCB3.4.2. Colabora 
con persoas do outro 
sexo en diferentes 
situacións escolares. 

IDEM CSC 3,00% 1º, 2º e 3º 

n B3.6. A educación viaria. As 
normas básicas de 
educación viaria. Sinais de 
tráfico para os peóns ou 
peoas. 

B3.5. Valorar as 
normas de seguridade 
viaria. 

VSCB3.5.1. Colabora 
en campañas escolares 
sobre a importancia do 
respecto das normas 
de educación viaria. 

IDEM CSC 

CSIEE 

2,00% 3º 

VSCB3.5.2. Recoñece 
e interpreta o 
significado dos sinais 
de tráfico de uso 
frecuente. 

IDEM CSC 

CAA 

2,00% 3º 



 

VSCB3.5.3. Explica 
oralmente a 
importancia de 
respectar os sinais de 
tráfico. 

IDEM CSC 

CCL 

2,00% 3º 

 

13.6 Educación Plástica. 

 

ÁREA EDUCACIÓN PLÁSTICA CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a área 

Competen
cias clave 

Peso 
Temporali

zación 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
50,0
0% 

1º, 2º, 3º 

a 

j 

b 

B1.1. Valoración e respecto 
polas obras plásticas do 
contorno. 

B1.1. Amosar 
respecto pola área e 
polos diferentes tipos 
de expresión plástica. 

EPB1.1.1. Valora e 
respecta os diferentes 
tipos de expresión 
plástica. 

Respecta os 
diferentes tipos de 
expresión plástica. 

CCEC 

CSC 

2,00
% 

 

a 

j 

B1.2. Valoración da limpeza, 
a orde e a presentación ao 
realizar un traballo. 

B1.2. Valorar a 
limpeza, os materiais 
e a orde na realización 

EP1.2.1. Valora a 
importancia da limpeza, 
do coidado do material 

IDEM CCEC 

CSC 

5,00
% 

 



 

b B1.3. Satisfacción na 
manipulación e na 
exploración de diferentes 
materiais. 

B1.4. Interese por usar 
adecuadamente os 
instrumentos, os espazos 
etc. 

dunha tarefa plástica e 
o seu produto final. 

e da orde para alcanzar 
o resultado final 
proposto. 

j 

e 

B1.5. Observación e 
exploración sensorial dos 
elementos plásticos 
presentes nos ámbitos 
natural, artificial e artístico. 

B1.6. Descrición de imaxes 
presentes no contexto 
próximo. 

B1.7. Observación de 
elementos plásticos do 
ambiente artificial presentes 
en edificios, moblaxe urbana, 
luminosos ou sinais. 

B1.3. Describir 
calidades e 
características dos 
materiais, dos 
obxectos e dos 
instrumentos 
presentes no contexto 
natural e artificial. 

EP1.3.1. Describe 
calidades e 
características de 
materiais, obxectos e 
instrumentos presentes 
no contexto natural e 
artificial. 

IDEM CCEC 

CAA 

2,00
% 

 

EP1.3.2. Identifica, 
nomea e debuxa as 
formas básicas. 

IDEM CCEC 

CCL 

CMCCT 

4,00
% 

 

EP1.3.3. Identifica os 
tamaños. 

IDEM CCEC 

CMCCT 

4,00
% 

 



 

EP1.3.4. Identifica e 
usa as cores 
aprendidas. 

IDEM CCEC 5,00
% 

 

EP1.3.5. Nomea e 
recoñece as figuras 
xeométricas básicas e 
os elementos plásticos. 

Nomea e recoñece 
as figuras 
xeométricas 
básicas. 

CCEC 

CCL 

CMCCT 

4,00
% 

 

EP1.3.6. Recoñece e 
nomea as principais 
partes da figura 
humana. 

IDEM CMCCT 

CCL 

4,00
% 

 

EP1.3.7. Identifica 
figuras xeométricas 
básicas. 

IDEM CCEC 

CMCCT 

4,00
% 

 

EP1.3.8. Identifica os 
diferentes tipos de liña. 

IDEM CCEC 

CMCCT 

4,00
% 

 

e 

j 

B1.8. Descrición verbal de 
sensacións e observacións 
das obras plásticas. 

B1.9. Observación da obra 
plástica e visual no contexto, 

B1.4. Usar léxico 
sinxelo e adecuado 
para comentar as 
obras plásticas 
propias e alleas. 

EPB1.4.1. Describe o 
que sente ou pensa 
sobre as súas propias 
creacións plásticas e as 
dos compañeiros e as 

IDEM CCL 

CSIEE 

CCEC 

4,00
% 

 



 

en exposicións e en museos, 
e comentarios posteriores 
sobre elas. 

B1.10. Expresión oral das 
impresións que a obra 
artística xera. 

compañeiras, usando o 
vocabulario axeitado. 

j B1.11. Exploración de 
distancias, percorridos e 
situacións de obxectos e 
persoas en relación co 
espazo. 

B1.12. Observación de 
diferentes maneiras de 
representar o espazo 
(fotografía aérea, planos de 
vivendas, maquetas, mapas 
etc.). 

B1.5. Identificar 
diferentes formas de 
representación do 
espazo. 

EPB1.5.1. Observa 
diferentes formas de 
presentar o espazo. 

IDEM CCEC 

CAA 

CMCCT 

4,00
% 

 

EPB1.5.2. Explora as 
distancias, os 
percorridos e as 
situacións de obxectos 
e persoas en relación 
ao espazo. 

IDEM CCEC 

CAA 

 

4,00
% 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 50,0
0% 

1º, 2º, 3º 

j B2.1. Probar en 
producións propias as 

EPB2.1.1. Manexa e 
emprega as diferentes 

IDEM CCEC 3,00
% 

 



 

B2.1. Uso de diferentes 
formas, texturas e cores nas 
producións. 

posibilidades que 
adoptan as formas, 
texturas e cores. 

texturas naturais e 
artificiais.   

EPB2.1.2. Emprega os 
diferentes tipos de liña 
e experimenta con elas 
para completar 
debuxos. 

Emprega os 
diferentes tipos de 
liña. 

CCEC 

CSIEE 

4,00
% 

 

EPB2.1.3. Usa 
diferentes tipos de 
materiais e 
experimenta con eles 
para crear a posteriori 
obras plásticas. 

Usa diferentes tipos 
de materiais. 

CCEC 

CAA 

4,00
% 

 

EPB2.1.4. Sitúa 
elementos no espazo 
nas producións 
plásticas. 

IDEM CCEC 

 

5,00
% 

 

j B2.2. Elaboración de 
debuxos, pinturas, colaxes, 
estampaxes, ilustracións, 

B2.2. Realizar 
composicións 
plásticas que 
representen o mundo 

EPB2.2.1. Produce e 
identifica obras 
sinxelas usando formas 
xeométricas básicas. 

Produce obras 
sinxelas usando 
formas xeométricas 
básicas. 

CCEC 

CAA 

4,00
% 

 



 

volumes, encartado de 
formas etc. 

B2.3. Manipulación de 
obxectos para a súa 
transformación 
(monicreques, disfraces, 
escenarios etc.). 

B2.4. Exploración de 
recursos dixitais para a 
creación de obras. 

imaxinario, afectivo e 
social. 

 EPB2.2.2. Elabora 
portadas, colaxes e 
outros obxectos 
empregando as 
ferramentas e as 
técnicas básicas 
(recortar, pegar, 
encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de 
cores etc.). 

IDEM CCEC 

CSIEE 

10,0
0% 

 

EPB2.2.3. Realiza un 
mosaico, coa axuda da 
cuadrícula, 
identificando e 
recoñecendo os 
tamaños. 

Realiza un mosaico 
identificando e 
recoñecendo os 
tamaños. 

CCEC 

 

5,00
% 

 

EPB2.2.4. Elabora e 
representa imaxes 
despois dunha 
presentación 
audiovisual. 

IDEM CCEC 

CAA 

5,00
% 

 



 

a 

b 

B2.5. Manipulación 
adecuada de materiais, 
instrumentos e espazos. 

B2.3. Respectar e 
coidar os materiais, os 
utensilios e os 
espazos. 

EPB2.3.1. Respecta as 
normas 
preestablecidas e coida 
os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

IDEM CCEC 

CSC 

10,0
0% 

 

 

13.7 Lingua Galega e Literatura 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxecti
vos 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo para 
superar a área 

Competen
cias clave 

Peso 
Tempora
lización 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
21,00

% 
 

a 

e 

B1.1. Comprensión de textos 
orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da 
televisión, para obter 
información xeral e relevante 
sobre feitos e 
acontecementos próximos á 
experiencia infantil. 

B1.1. Comprender a 
información xeral e 
relevante de textos 
orais moi sinxelos 
procedentes da radio 
ou da televisión, 
próximos á 
experiencia infantil. 

LGB1.1.1. Comprende 
a información xeral e 
relevante de textos 
orais moi sinxelos 
procedentes da radio 
ou da televisión, 
próximos á experiencia 
infantil. 

IDEM CCL 

CAA 

1,50% 1º 



 

b 

d 

e 

i 

B1.2. Comprensión global e 
específica de informacións 
audiovisuais moi sinxelas 
procedentes de diferentes 
soportes. 

B1.2. Comprender 
informacións 
audiovisuais sinxelas 
de carácter específico 
procedentes de 
diferentes soportes. 

LGB1.2.1. Comprende 
informacións 
relevantes e 
específicas moi 
evidentes de 
documentos 
audiovisuais sinxelos 
que presenten imaxes 
e/ou sons moi 
redundantes co 
contido. 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

CSC 

1,50% 2º, 3º 

a 

b 

c 

e 

o 

B1.3. Comprensión e 
produción de textos orais moi 
sinxelos para aprender e 
para informarse, tanto os 
producidos con finalidade 
didáctica como os de uso 
cotián (breves exposicións 
ante a clase, conversas 
sobre contidos de 
aprendizaxe e explicación 
sobre a organización do 
traballo). 

B1.3. Comprender e 
producir textos orais 
sinxelos, propios do 
uso cotián ou do 
ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa 
nunha conversa entre 
iguais, comprendendo 
o que di o interlocutor e 
contestando se é 
preciso. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

1,00% 1º, 2º 

LGB1.3.2. Sigue unha 
exposición breve da 
clase ou explicacións 
sobre a organización 
do traballo. 

IDEM CCL 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 

LGB1.3.3. Elabora e 
produce textos orais 

IDEM CCL 1,00% 1º, 2º e 3º 



 

moi breves e sinxelos 
ante a clase. 

CSIEE 

CAA 

LGB1.3.4. Participa no 
traballo en pequeno 
grupo. 

Desenvolve algunha 
estratexia no 
traballo en pequeno 
grupo: pedir ou dar 
axuda. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

1,00% 2º, 3º 

a 

c 

e 

o 

B1.4. Actitude de escoita 
adecuada nas diferentes 
situacións comunicativas 
cotiás (conversas e 
exposicións orais) e respecto 
polas opinións de quen fala, 
sen interrupcións 
inadecuadas. 

B1.4. Manter unha 
adecuada actitude de 
escoita, ante 
situacións 
comunicativas cotiás, 
respectando as 
intervencións dos e 
das demais. 

LGB1.4.1. Atende as 
intervencións dos e das 
demais, en conversas e 
exposicións, sen 
interromper. 

IDEM CCL 

CSC 

1,00% 2º 

LGB1.4.2. Respecta as 
opinións da persoa que 
fala, en situacións 
comunicativas cotiás. 

IDEM CCL 

CSC 

1,00% 1º 

a 

c 

d 

B1.5. Participación e 
cooperación nas situacións 
comunicativas da aula 
(peticións, anuncios, ordes, 

B1.5. Participar nas 
diversas situacións de 
interacción oral que se 
producen na aula 

LGB1.5.1. Respecta as 
quendas de palabra 
nos intercambios orais. 

IDEM CCL 

CSC 

CAA 

1,00% 1º 



 

e 

o 

explicacións sinxelas, avisos, 
instrucións, conversas ou 
pequenas narracións), con 
respecto das normas que 
rexen a interacción oral 
(quendas de palabra, 
mantemento do tema, mostra 
de interese, mirar a quen fala 
e actitude receptiva de 
escoita). 

amosando valoración 
e respecto polas 
normas que rexen a 
interacción oral. 

LGB1.5.2. Respecta as 
opinións das persoas 
participantes nos 
intercambios orais. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

1,00% 2º, 3º 

LG1.5.3. Utiliza a lingua 
galega en calquera 
situación de 
comunicación dentro 
da aula e valora o seu 
uso fóra dela. 

Amosa interese por 
empregar a lingua 
galega en calquera 
situación de 
comunicación 
dentro da aula  e 
valora o seu uso fóra 
dela. 

CCL 

CSC 

CCEC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

LGB1.5.4. Mira a quen 
fala nun intercambio 
comunicativo oral. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

1,00% 1º, 2º 

LGB1.5.5. Mantén o 
tema nun intercambio 
comunicativo oral, 
mostra interese e unha 
actitude receptiva de 
escoita. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

2,00% 3º 



 

LGB1.5.6. Participa na 
conversa formulando e 
contestando preguntas. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 

a 

b 

e 

B1.6. Uso de fórmulas 
sinxelas de tratamento 
adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar axuda. 

B1.6. Usar fórmulas 
sinxelas de tratamento 
adecuadas nos 
intercambios 
comunicativos máis 
habituais. 

LGB1.6.1. Usa 
fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas 
para saudar, 
despedirse, 
presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e 
solicitar axuda. 

IDEM CCL 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 

b 

d 

e 

o 

B1.7. Actitude de 
cooperación e de respecto en 
situacións de aprendizaxe 
compartida. 

B1.7. Amosar 
respecto e 
cooperación nas 
situacións de 
aprendizaxe en 
pequeno grupo. 

LGB1.7.1. Amosa 
respecto ás ideas dos e 
das demais e contribúe 
ao traballo en pequeno 
grupo. 

IDEM CCL 

CAA 

CSIEE 

1,00% 1º 

e 

o 

B1.8. Interese por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e coa entoación 
adecuadas. 

B1.8. Interesarse por 
amosar unha 
pronuncia e entoación 
adecuadas. 

LGB1.8.1. Interésase 
por expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e entoación 

IDEM CCL 

CAA 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

adecuada a cada acto 
comunicativo e propia 
da lingua galega. 

CCEC 

CSIEE 

a 

d 

e 

o 

B1.9. Recoñecemento de 
usos de linguaxe 
discriminatoria coas 
diferenzas. 

B1.9. Recoñecer usos 
de linguaxe 
discriminatoria coas 
diferenzas. 

LGB1.9.1. Identifica o 
uso da linguaxe 
discriminatoria e 
sexista evidente. 

IDEM CCL 

CSC 

0,50% 1º, 2º 

LGB1.9.2. Usa unha 
linguaxe respectuosa 
coas diferenzas, en 
especial as referentes 
ao xénero, ás razas e 
ás etnias. 

IDEM CCL 

CSC 

0,50% 3º 

a 

d 

e 

B1.10.Identificación da 
lingua galega con diversos 
contextos de uso oral da 
lingua: en diferentes ámbitos 
profesionais (sanidade, 
educación, medios de 
comunicación...) e en 
conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

 

B1.10. Identificar a 
lingua galega con 
diversos contextos de 
uso oral. 

LGB1.10.1. Identifica a 
lingua galega oral con 
diversos contextos 
profesionais: sanidade, 
educación, medios de 
comunicación... 

IDEM CCL 

CCEC 

 

0,50% 3º 

LGB1.10.2. Recoñece 
a posibilidade de uso 
da lingua galega en 
conversas con persoas 

IDEM CCL 

CCEC 

0,50% 3º 



 

 

 

coñecidas ou 
descoñecidas. 

CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 23,00
% 

 

b 

e 

I 

j 

o 

B2.1. Comprensión de 
informacións concretas en 
textos de uso cotián como 
invitacións, felicitacións, 
notas e avisos ou mensaxes 
curtas. 

B2.2. Comprensión de 
información xeral sobre feitos 
e acontecementos próximos 
á experiencia do alumnado 
en textos breves e sinxelos 
procedentes dos medios de 
comunicación social, 
especialmente a noticia. 

B2.3. Localización de 
información en textos para 
aprender vinculados á 
experiencia, tanto en textos 
producidos con finalidade 

B2.1. Comprender a 
información explícita 
en textos sinxelos de 
uso cotián ou 
procedentes dos 
medios de 
comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende 
a información relevante 
de textos sinxelos, 
sobre feitos e 
acontecementos 
próximos á experiencia 
do alumnado, 
procedentes dos 
medios de 
comunicación social. 

IDEM CCL 

CD 

CSC 

4,00% 1º 

LGB2.1.2. Comprende 
informacións concretas 
en textos sinxelos, 
propios de situacións 
cotiás, como 
invitacións, 
felicitacións, notas e 
avisos ou mensaxes 
curtas. 

IDEM CCL 

 

4,00% 2º 



 

didáctica como nos de uso 
cotián (folletos, descricións, 
instrucións e explicacións). 

LGB2.1.3. Localiza 
información en textos 
breves e sinxelos 
vinculados á 
experiencia, tanto os 
producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso cotián 
(folletos, descricións, 
instrucións e 
explicacións). 

IDEM CCL 

CAA 

CSIEE 

4,00% 3º 

b 

e 

B2.4. Interpretación da 
información das ilustracións. 

B2.2. Interpretar e 
comprender, de 
maneira xeral, a 
información 
procedente de 
ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira 
xeral, a información de 
ilustracións. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

1,00% 1º, 2º e 3º 

a 

b 

e 

B2.5. Lectura guiada de 
textos sinxelos adecuados 
aos intereses infantís para 
chegar progresivamente á 
expresividade e autonomía 
lectoras. 

B2.3. Ler, de forma 
guiada, textos sinxelos 
adecuados aos seus 
intereses para chegar 
progresivamente á 

LGB2.3.1. Descodifica 
de forma axeitada na 
lectura de textos moi 
sinxelos. 

IDEM CCL 

CAA 

4,00% 1º, 2º e 3º 

LGB2.3.2. Le textos 
sinxelos en voz alta, 

IDEM CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 



 

expresividade e 
autonomía lectoras. 

acadando 
progresivamente a 
velocidade axeitada. 

 

a 

b 

e 

i 

B2.6. Introdución ao uso 
xeral das bibliotecas da aula 
e do centro, como 
instrumento cotián de busca 
de información e fonte de 
recursos textuais diversos. 

B2.4. Usar as 
bibliotecas de aula e 
de centro, 
respectando as 
normas básicas de 
funcionamento. 

LGB2.4.1. Utiliza as 
bibliotecas de aula e de 
centro, respectando as 
normas básicas e máis 
sinxelas do seu 
funcionamento. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

0,50% 1º, 2º e 3º 

LGB2.4.2. Valora a 
utilidade das 
bibliotecas de aula e de 
centro e manipula os 
libros con coidado, 
devolvéndoos ao seu 
sitio logo de lelos. 

Utiliza as bibliotecas 
de aula e de centro e 
manipula os libros 
con coidado. 

CCL 

CAA 

CSC 

0,50% 1º, 2º e 3º 

a 

b 

e 

B2.7. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

B2.5. Ter interese por 
ter unha biblioteca 
propia. 

LGB2.5.1. Amosa 
interese pola 
conservación e 
organización dos seus 
libros. 

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

a B2.8. Interese polos textos 
escritos como fonte de 

B2.6. Amosar interese 
polos textos escritos 

LGB2.6.1. Amosa 
interese pola lectura 

IDEM CCL 0,50% 1º, 2º e 3º 



 

b 

e 

aprendizaxe e como medio 
de comunicación de 
experiencias e de regulación 
da convivencia. 

como fonte de 
aprendizaxe e medio 
de comunicación. 

como fonte de 
aprendizaxe e medio 
de comunicación. 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

e 

m 

B2.9. Adquisición progresiva 
da autonomía lectora, da 
capacidade de elección de 
temas e de textos e de 
expresión das preferencias 
persoais. 

B2.7. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de 
selección de textos do 
seu interese, así como 
ser quen de expresar 
preferencias. 

LGB2.7.1. Selecciona 
textos do seu interese 
con certa autonomía, 
en función dos seus 
gustos e preferencias e 
explica dun xeito moi 
sinxelo, as súas 
preferencias lectoras. 

IDEM CCL 0,50% 1º, 2º e 3º 

LGB2.7.2. Expresa, de 
maneira sinxela, 
opinións e valoracións 
sobre as lecturas feitas. 

IDEM CCL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

1,00% 1º, 2º e 3º 

  



 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 26,00
% 

 

a 

b 

e 

B3.1. Produción e reescritura 
de textos moi sinxelos 
relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos. 

B3.2. Composición de textos 
moi sinxelos propios dos 
medios de comunicación 
social e/ou dos seus 
elementos (novas sinxelas e 
breves, titulares, pés de 
foto…) sobre 
acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en 
soportes habituais no ámbito 
escolar. 

B3.3. Composición de textos 
moi sinxelos relacionados 
coa escola para organizar e 
comunicar información 

B3.1. Producir e 
reescribir textos 
sinxelos relativos a 
situacións cotiás 
infantís, aqueles 
propios dos medios de 
comunicación ou os 
relacionados coa 
escola, respectando 
as convencións 
elementais da escrita. 

LGB3.1.1. Produce e 
reescribe textos moi 
sinxelos relativos a 
situacións cotiás 
infantís como 
invitacións, 
felicitacións, notas ou 
avisos. 

Produce e reescribe 
textos moi sinxelos 
relativos a 
situacións cotiás 
infantís como 
invitacións, 
felicitacións, notas 
ou avisos seguindo 
un guión dado. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

3,00% 1º, 2º e 3º 

LGB3.1.2. Elabora 
pequenos textos con 
certa coherencia e de 
xeito creativo. 

Elabora pequenos 
textos con certa 
coherencia. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

3,00% 1º, 2º e 3º 

LGB3.1.3. Usa o punto 
nos seus escritos. 

IDEM CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 

LGB3.1.4. Interésase 
por aplicar as regras 
ortográficas, con 
especial atención ao 
uso das maiúsculas. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

3,00% 1º,2º e 3º 



 

(listaxes, descricións, 
explicacións elementais). 

B3.4. Respecto polas 
convencións xerais da 
escrita: uso das maiúsculas e 
do punto. 

LGB3.1.5. Compón 
pequenos textos 
propios dos medios de 
comunicación social 
e/ou dos seus 
elementos (novas 
sinxelas e breves, 
titulares, pés de foto…) 
sobre acontecementos 
próximos á súa 
experiencia. 

Compón, cun guión, 
pequenos textos 
propios dos medios 
de comunicación 
social e/ou dos seus 
elementos (novas 
sinxelas e breves, 
titulares, pés de 
foto…) sobre 
acontecementos 
próximos á súa 
experiencia. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

3,00% 3º 

LGB3.1.6. Compón 
textos relacionados coa 
escola: 
listaxes,descricións e 
explicacións 
elementais. 

Compón, cun guión, 
textos relacionados 
coa escola: 
listaxes,descricións 
e explicacións 
elementais. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

3,00% 2º 

a 

b 

e 

B3.5. Utilización de xeito 
guiado de estratexias para a 
produción de textos, 
respondendo as preguntas 
de para quen, e que escribir, 

B3.2. Utilizar de xeito 
guiado estratexias 
para a produción de 
textos, respondendo 
as preguntas de para 
quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de 

LGB3.2.1. Utiliza de 
xeito guiado estratexias 
para a produción de 
textos, respondendo as 
preguntas de para 
quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de 

IDEM CCL 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 



 

recoñecendo o tipo de texto 
(nota, aviso, conto). 

texto (nota, aviso, 
conto). 

texto (nota, aviso, 
conto). 

a 

b 

e 

j 

o 

B3.6. Creación de textos moi 
sinxelos con intención 
informativa utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

B3.3. Elaborar textos 
moi sinxelos que 
combinen a linguaxe 
verbal e a non verbal. 

LGB3.3.1. Elabora 
textos moi sinxelos que 
combinan a linguaxe 
verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

2,00% 1º, 2º e 3º 

b 

d 

e 

i 

j 

B3.7. Iniciación á utilización 
de programas informáticos 
de procesamento de textos. 

B3.4. Usar, de xeito 
guiado, programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto. 

LGB3.4.1. Usa de xeito 
guiado, programas 
informáticos de 
procesamento. 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

1,00% 3º 

b 

e 

i 

j 

B3.8. Utilización de 
elementos gráficos sinxelos, 
como a ilustración, para 
facilitar a comprensión. 

B3.5. Utilizar recursos 
gráficos, como a 
ilustración, que 
faciliten a 
comprensión dos 
textos. 

LGB3.5.1. Ilustra 
creativamente os seus 
escritos con imaxes 
redundantes co seu 
contido. 

Ilustra os seus 
escritos con imaxes 
redundantes co seu 
contido. 

CCL 

CD 

CSIEE 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

a 

b 

e 

i 

B3.9. Interese polo coidado e 
a presentación dos textos 
escritos e respecto pola 
norma ortográfica. 

B3.10. Interese polos textos 
escritos como medio de 
aprendizaxe e como medio 
de comunicación de 
experiencias, de regulación 
da convivencia e de 
expresión creativa. 

B3.6. Interesarse pola 
presentación dos 
traballos escritos e 
valorar a lingua escrita 
como medio de 
comunicación e de 
expresión creativa. 

LGB3.6.1. Interésase 
pola presentación dos 
textos seguindo as 
normas básicas de 
presentación 
establecidas: 
disposición no papel, 
limpeza e calidade 
caligráfica. 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 

LGB3.6.2. Valora a 
lingua escrita como 
medio de comunicación 
e de expresión creativa. 

Valora a lingua 
escrita como medio 
de comunicación. 

CCL 

CSC 

1,00% 1º, 2º e 3º 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 23,00
% 

 

e B4.1. Inicio na identificación 
implícita e uso dalgúns 
termos lingüísticos 
elementais: denominación 
dos textos traballados; 
palabra e sílaba, nome 
propio. 

B4.1. Utilizar 
terminoloxía 
lingüística e 
gramatical moi básica, 
como apoio á 
comprensión e á 
produción de textos, 
así como aplicar o seu 

LGB4.1.1. Sinala a 
denominación dos 
textos traballados e 
recoñece nestes, de 
forma xeral, palabras e 
sílabas 

IDEM CCL 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 

LGB4.1.2. Diferencia 
as sílabas que 

IDEM CCL 2,00% 1º, 2º e 3º 



 

B4.2. Observación das 
variacións morfolóxicas (de 
singular e plural, feminino e 
masculino) en textos. 

coñecemento no uso 
da lingua. 

conforman cada 
palabra. 

CAA 

LGB4.1.3. Identifica os 
nomes propios a partir 
de palabras dadas, 
frases ou textos. 

IDEM CCL 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 

LGB4.1.4. Sinala o 
xénero e número de 
palabras dadas. 

Distingue o xénero e 
número de palabras 
dadas. 

CCL 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

B4.3. Iniciación ao 
coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas. 

B4.2. Coñecer, de 
forma xeral, as 
normas ortográficas 
máis sinxelas. 

LGB4.2.1. Coñece, de 
forma xeral, as normas 
ortográficas máis 
sinxelas e aprecia o 
seu valor social e a 
necesidade de 
cinguirse a elas. 

Coñece, de forma 
xeral, as normas 
ortográficas máis 
sinxelas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

4,00% 1º, 2º e 3º 

e B4.4. Recoñecemento da 
relación entre son e grafía no 
sistema lingüístico galego. 

B4.5. Identificación da 
palabra como instrumento 

B4.3. Recoñecer a 
relación entre son e 
grafía así como as 
palabras como 
instrumento para a 

LGB4.3.1. Recoñece a 
relación entre son e 
grafía. 

IDEM CCL 

CAA 

6,00% 1º, 2º e 3º 

LGB4.3.2. Separa as 
palabras que 

IDEM CCL 

CAA 

3,00% 1º, 2º e 3º 



 

para a segmentación da 
escritura. 

segmentación da 
escritura. 

conforman un 
enunciado. 

e 

o 

B4.6. Identificación de 
similitudes e diferenzas entre 
as linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

B4.4. Comparar 
aspectos moi básicos 
das linguas que 
coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e 
lograr unha 
competencia 
integrada. 

LGB4.4.1. Compara 
aspectos moi 
elementais e evidentes 
(gráficos, fonéticos, 
sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

Recoñece 
diferencias e 
similitudes léxicas 
entre as linguas que 
coñece. 

CCL 

CAA 

2,00% 1º, 2º e 3º 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 7,00%  

b 

d 

e 

o 

B5.1. Recreación e 
reescritura moi sinxela, 
usando modelos, de diversos 
textos literarios (narrativos 
ou poéticos): breves contos, 
poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte. 

B5.2. Valoración e aprecio do 
texto literario galego como 
vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento da 

B5.1. Recrear e 
reescribir de xeito moi 
sinxelo diversos textos 
literarios, usando 
modelos. 

LGB5.1.1. Recrea e 
reescribe de xeito moi 
sinxelo diversos textos 
literarios: breves 
contos, poemas, 
refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando 
modelos. 

IDEM CCL 

CAA 

CCEC 

2,00% 1º, 2º e 3º 

LGB5.1.2. Valora 
textos breves e 
sinxelos da literatura 

IDEM CCL 

CCEC 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

nosa cultura e como recurso 
de gozo persoal. 

galega como fonte de 
coñecemento da nosa 
cultura e como recurso 
de gozo persoal. 

b 

d 

e 

i 

B5.3. Lectura guiada de 
textos adecuados aos 
intereses infantís, para 
chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía 
lectoras. 

B5.2. Ler, de forma 
guiada, textos 
adecuados aos 
intereses infantís, para 
chegar 
progresivamente á 
expresividade e á 
autonomía lectoras. 

LGB5.2.1. Le, de forma 
guiada, textos en 
silencio, adecuados 
aos intereses infantís, 
para chegar 
progresivamente á 
autonomía lectora. 

IDEM CCL 

CCEC 

CD 

1,00% 1º, 2º e 3º 

LGB5.2.2. Le, de forma 
guiada e en voz alta, 
textos adecuados aos 
intereses infantís, para 
chegar 
progresivamente á 
expresividade lectora. 

IDEM CCL 

CCEC 

CD 

1,00% 1º, 2º e 3º 

b 

e 

o 

B5.4. Recreación e 
composición de breves 
relatos para comunicar 
sentimentos e experiencias 
persoais. 

B5.3. Recrear e 
compoñer breves 
relatos a partir de 
modelos sinxelos. 

LGB5.3.1. Recrea e 
compón breves relatos, 
a partir de modelos 
sinxelos, para 
comunicar sentimentos 

Recrea e compón, 
de maneira guiada, 
breves relatos, a 
partir de modelos 
sinxelos, para 
comunicar 

CCL 

CCEC 

CSC 

1,00% 1º, 2º e 3º 



 

e experiencias 
persoais. 

sentimentos e 
experiencias 
persoais. 

a 

d 

e 

o 

B5.5. Valoración da literatura 
en calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo 
de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

B5.4. Valorar a 
literatura en calquera 
lingua, como vehículo 
de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal. 

LGB5.4.1. Valora a 
literatura en calquera 
lingua, como vehículo 
de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal. 

IDEM CCL 

CSC 

CCEC 

0,50% 1º, 2º e 3º 

a 

d 

e 

o 

B5.6. Interese por coñecer os 
modelos narrativos e 
poéticos que se utilizan 
noutras culturas. 

B5.7. Comparación de 
imaxes, símbolos e mitos 
facilmente interpretables que 
noutras culturas serven para 
entender o mundo e axudan 
a coñecer outras maneiras 
de relacións sociais. 

B5.5. Amosar 
interese, respecto e 
tolerancia ante as 
diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 

LGB5.5.1. Amosa 
curiosidade por 
coñecer outros 
costumes e formas de 
relación social, 
respectando e 
valorando a 
diversidade cultural. 

Amosa curiosidade 
por coñecer outros 
costumes e formas 
de relación social. 

CCL 

CCEC 

0,50% 1º, 2º e 3º 
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BASES LEGAIS                                                                                                                                                                                                       .                         
 
Esta Programación docente, baséase no disposto en: 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014).  

Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria. 

 

OBXECTIVOS DE E. PRIMARIA                                                                                                                                                                        . 
 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan:  

 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio 

activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 

confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía 

no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 

de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 



 

e) Coñecer e utilizar de xeito 

apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas.  

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.  

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de 

operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa 

vida cotiá.  

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia.  

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico 

ante as mensaxes que reciben e elaboran.  

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais.  

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física 

e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.  

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, 

así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual.  

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres 

e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 



 

COMPETENCIAS CLAVE                                                      
. 
 
Enténdese por competencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Na Orde do 23 de 

xullo de 2014, pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de EP na C.Autónoma 

de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa, establécense as 

seguintes: 
 

1º Comunicación lingüística (CCL).  

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).  

3º Competencia dixital (CD).  

4º Aprender a aprender (CAA).  

5º Competencias sociais e cívicas (CSC).  

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Debemos destacar que se potenciará o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da competencia matemática 

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e da competencia para aprender a aprender, e que tamén se deseñarán actividades 

integradas que permitan traballar máis dunha competencia ao mesmo tempo.  

  



 

 
AVALIACIÓN: ASPECTOS XERAIS                                                                                                                                                                  .                                            
 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das 

áreas.  

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo.  

Os mestres e as mestras avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a nosa propia práctica 

docente, para o que establecerán indicadores de logro básicos nas programacións docentes.  

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, 

o centro adoptará as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de 

aprendizaxe avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. Establécense tamén uns 

mínimos esixibles en cada área, para obter unha avaliación positiva nesta.  

Realizaremos unha avaliación inicial ao comezo de curso. Esta avaliación centrarase sobre todo nas áreas instrumentais (lingua 

galega e castelá e matemáticas), a integración do alumno no grupo, o seu comportamento e os seus hábitos de traballo se fora o 

caso. Haberá unha avaliación cada trimestre, á que asistirá todo o equipo docente, así como os mestres de PT, AL, orientadora e 

xefe de estudos. De cada unha desta reunións o titor levantará acta do desenvolvemento da sesión, e incluirá as achegas que fagan 

os compoñentes do equipo, e que se pidan que consten en acta. As actas quedarán arquivadas na secretaría do centro.  

Nas avaliacións trimestrais, o nivel obtido por cada alumno ou alumna en cada área farase constar nun informe, que será entregado 

aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a titoría legal cada trimestre.  

 
PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN                            . 



 

 
O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso 

realizado e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez 

durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co 

que estableza a consellería competente en materia educativa.  

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo 

e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado.  

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración 

a información e o criterio do profesorado titor, na sesión de avaliación.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Escritos Orais Observación directa e 
sistemática 

- Tarefas e actividades diversas 
realizadas polo alumnado na 
actividade diaria da aula. 
- Caderno de clase do alumno/a. 
- Probas escritas (tipo test, de 
preguntas pechadas, abertas). 
- Traballos grupais: Resolución de 
exercicios e problemas. 
- Actividades de expresión escrita. 
- Actividades interactivas. 

- Participación do alumno/a. 
- Intervencións na aula. 
- Probas orais individuais. 
- Lecturas expresivas. 
- Preparación en grupo en 
actividades colectivas. 
- Intercambios orais cos 
alumnos. 

- Escalas de observación. 
- Fichas de rexistro individual 
(anecdotario). 
- Lista de cotexo. 
- Rúbricas. 
- Outros. 

 
Criterios de cualificación 

Todos os instrumentos de avaliación empregados servirán para avaliar os estándares no peso indicado nos cadros das diferentes 

áreas (apartado 13 deste documento). 



 

Educación plástica e música: Para 

calcular a cualificación global, realizarase a media aritmética entre as dúas cualificacións.  

 

Criterios de promoción 

Os equipos de 1º e 2º nivel deste centro decidiron que a promoción determinarase tendo en conta dous aspectos:  

Áreas. Os alumnos e alumnas promocionarán ao seguinte nivel cando non acaden unha valoración negativa en dúas 

destas tres áreas: lingua galega, lingua castelá ou matemáticas. 

 

Perfís competenciais. Consideramos imprescindible para a promoción que non se acade unha cualificación negativa en 

dúas destas tres competencias: 

Competencia para Aprender a Aprender (CAA). 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). 

A continuación, especifícanse os perfís competencias: 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA 

COMPETENCIA PARA 
APRENDER A 
APRENDER 

COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

COMPETENCIA 
DIXITAL 

2º-LCB1.1.1. Expresa de 
forma global 
sentimentos, vivencias e 
opinións. 

2º-CNB2.1.1 - Identifica e 
describe as partes do 
corpo humano e 
compárao co doutros 
seres vivos. 

CNB1.1.1. Manifesta 
certa autonomía na 
observación e na 
planificación de accións 
e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

2º-CSB1.2.1 - Participa 
en actividades 
individuais e de grupo 
adoitando un 
comportamento 
responsable, construtivo 
e solidario, valorando o 

2º-CSB3.5.1 - Explica 
oralmente algunhas 
festas, costumes, 
folclore,.. propias da 
escola, da cidade, da 
comunidade así como 
algunha obra que sexa 

2º-CNB1.1.1 - Manifesta 
certa autonomía na 
observación e na 
planificación de accións 
e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

2º-LGB3.3.1. Usa de 
xeito guiado, programas 
informáticos de 
procesamento de texto. 



 

esforzo e o coidado do 
material. 

moi representativa na 
contorna próxima. 

2º-LCB1.11.1 - Emprega 
de xeito efectivo a 
linguaxe oral para 
comunicarse: escoita e 
pregunta para asegurar a 
comprensión. 

2º-CNB2.2.2 - Relaciona 
o exercicio físico, o 
descanso e a adecuada 
alimentación coa propia 
saúde. 

2º-CNB1.2.1 - Utiliza 
estratexias para traballar 
de forma individual e en 
equipo e respecta os 
compañeiros/as, o 
material e as normas de 
convivencia. 

2º-CSB3.3.1 - Describe 
algunhas accións da 
cidadanía que contribúen 
ao desenvolvemento 
dunha convivencia 
pacífica. 

2º-CSB4.4.1 - Coñece a 
importancia que ten a 
conservación dos restos 
históricos para entender 
a historia da vida 
humana. 

2º-LGB1.7.1 - Amosa 
respecto ás achegas dos 
e das demais e contribúe 
ao traballo en grupo. 

2º-CNB5.2.2. Emprega o 
ordenador de forma 
guiada e fai un bo uso. 

2º-LCB1.2.2 - Exprésase 
cunha pronunciación e 
unha dicción axeitada ao 
seu nivel. 

2º-CNB3.1.1 - Explica as 
diferenzas entre seres 
vivos e inertes 
observando o seu 
contorno. 

2º-CSB1.1.2 - Manifesta 
autonomía na 
planificación e execución 
de accións e tarefas 
coidando a súa 
presentación, ten 
iniciativa na toma de 
decisións e asume 
responsabilidades 

2º-CSB3.4.1 - Amosa 
unha actitude de 
aceptación e respecto 
ante as diferenzas 
individuais nos grupos 
aos que pertence e cos 
que convive, nos xogos e 
nas tarefas escolares. 

2º-CSB4.5.2 - Recoñece 
os museos, e os sitios 
arqueolóxicos como 
espazos de gozo e ocio. 

2º-VSCB1.2.1 - Detecta 
en si mesmo/a 
sentimentos negativos e 
emprega estratexias 
sinxelas para 
transformalos. 

2º-LCB1.6.1. Iníciase na 
utilización guiada dos 
medios audiovisuais e 
dixitais para obter 
información. 

2º-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. 

2º-CNB4.1.2 - Reduce, 
reutiliza e recicla 
residuos na escola. 

2º-LCB2.2.1 - Identifica o 
tema dun texto sinxelo. 

2º-EFB1.1.3 - Mostra 
boa disposición para 
solucionar os conflitos de 
xeito razoable. 

2º-EFB6.2.2 – Investiga 
e coñece xogos 
tradicionais de Galicia. 

2º-VSCB1.4.2 - Toma 
iniciativas de actuación 
durante a colaboración. 

2º -MTB1.3.1. Utiliza os 
medios tecnolóxicos na 
resolución de problemas. 

2º-LCB1.4.1 - Utiliza o 
vocabulario axeitado ao 
seu nivel. 

2º-CSB1.1.1 - Fai 
conxecturas, predicións 
e recolle información a 
través da observación e 
experimentación 
iniciándose no emprego 
das TIC e outras fontes 
directas e indirectas, 
selecciona a información 
relevante e a organiza, 
obtén conclusións 
sinxelas e as comunica. 

2º-LCB2.3.1 - Activa, de 
forma guiada, 
coñecementos previos 
para comprender un 
texto. 

2º-EMB3.1.2 - Interactúa 
adecuadamente cos 
compañeiros e coas 
compañeiras, amosando 
interese e respectando 
as normas e as 
intervencións das demais 
persoas. 

2º - EMB2.3.1. Interpreta 
individualmente ou en 
grupo un pequeno 
repertorio de cancións 
sinxelas. 

2º-VSCB2.5.1 - Forma 
parte activa das 
dinámicas do grupo. 

 



 

2º-LCB1.4.2 - Identifica 
polo contexto o 
significado de distintas 
palabras. 

2º-CSB2.5.3 - Coñece e 
leva ápractica accións 
positivas para a 
protección do medio 
natural. 

2º-LGB1.3.2 - Sigue 
unha exposición breve 
da clase ou explicacións 
sobre a organización do 
traballo e pregunta, se é 
preciso, para verificar a 
súa comprensión. 

2º-EPB2.8.1 - Amosa 
interese polo traballo 
individual e colabora no 
grupo para a 
consecución dun fin 
colectivo. 

2º-EPB1.2.1 - Usa 
termos sinxelos e 
adecuados para 
comentar as obras 
plásticas observadas. 

2º-VSCB3.2.1 - Amosa 
boa disposición a ofrecer 
e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

 

2º-LCB1.5.1 - 
Comprende, de forma 
global, a información 
xeral dun texto oral 
sinxelo de uso habitual, 
do ámbito escolar e 
social. 

2º-MTB1.1.1 - Explica 
oralmente o proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

2º - LGB2.1.3. Localiza 
información en textos 
vinculados á experiencia, 
tanto os producidos con 
finalidade didáctica como 
os de uso cotián 
(folletos, descricións, 
instrucións e 
explicacións). 

2º-LGB1.4.2 - Respecta 
as opinións da persoa 
que fala. 

2º - EPB2.2.2. Realiza 
composicións plásticas 
que representan o 
mundo imaxinario, 
afectivo e social. 

  

2º-LCB1.9.2 - Organiza o 
discurso cunha 
secuencia coherente 
elemental. 

2º-MTB2.1.1 - Le, 
escribe e ordena 
números ata o 999. 

2º-LGB2.4.2 - Coñece, 
de xeito xeral, o 
funcionamento da 
biblioteca de aula e de 
centro, como instrumento 
cotián de busca de 
información e fonte de 
recursos textuais 
diversos 

2º-VSCB1.5.1 - Participa 
con interese na 
resolución de problemas 
escolares. 

2º-LCB5.2.1 - Inicia a 
lectura guiada de textos 
narrativos sinxelos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de 
obras clásicas e 
literatura actual. 

  

2º-LCB2.1.1 - Le en voz 
alta, con pronunciación e 
entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos 
moi sinxelos apropiados 
ásúa idade. 

2º-MTB2.2.3 - 
Descompón e compón 
números naturais, 
interpretando o valor de 
posición de cada unha 
das súas cifras. 

2º-VSCB1.2.2 - Motívase 
mediante estratexias 
sinxelas de pensamento 
en voz alta durante o 
traballo individual e 
grupal. 

2º-VSCB2.3.1 - Emprega 
diferentes habilidades 
sociais básicas. 

2º-LCB5.7.1 - Realiza 
dramatizacións 
individualmente e en 
grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade. 

  

2º-LCB2.3.3 - Relaciona 
a información contida 
nas ilustracións coa 
información que aparece 
no texto. 

2º-MTB2.3.3 - Resolve 
operacións con cálculo 
mental. 

2º-VSCB1.3.2 - Realiza, 
respondendo a 
preguntas de persoas 
adultas, unha 
autoavaliación 
responsable da 
execución das tarefas. 

2º-VSCB3.1.1 - 
Establece relacións de 
confianza cos iguais e as 
persoas adultas. 

2º-LGB5.1.2 - Valora os 
textos da literatura 
galega como fonte de 
coñecemento da nosa 
cultura e como recurso 
de gozo persoal. 

  

2º-LCB3.1.1 - Escribe, 
con axuda, en diferentes 
soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do 

2º-MTB2.4.1 - Resolve 
problemas que impliquen 
o dominio dos contidos 
traballados. 

2º-VSCB3.2.1 - Amosa 
boa disposición a ofrecer 
e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

2º-VSCB3.2.2 - 
Respecta as regras 
durante o traballo en 
equipo. 

2º-LGB5.6.1 - Amosa 
curiosidade por coñecer 
outros costumes e 
formas de relación 

  



 

ámbito escolar e social, 
atendendo áforma da 
mensaxe e a súa 
intención comunicativa)e 
respectando as normas 
gramaticais e 
ortográficas básicas: 
cartas, folletos 
informativos, noticias, 
instrucións, receitas, 
textos literarios 

social, respectando e 
valorando a diversidade 
cultural. 

2º-LCB4.4.1 - Aplica as 
normas de concordancia 
de xénero e número na 
expresión oral e escrita. 

2º-MTB3.6.2 - Reflexiona 
sobre o proceso seguido 
na resolución de 
problemas revisando as 
operacións utilizadas e 
as unidades dos 
resultados. 

 
2º-VSCB3.3.4 - 
Respecta as normas do 
centro escolar. 

   

2º-LGB2.1.2 - 
Comprende informacións 
concretas en textos 
sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como 
invitacións, felicitacións, 
notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 

2º-MTB5.1.2 - Resolve 
problemas contextuais 
nos que interveñen a 
lectura de gráficos. 

 

2º-VSCB3.4.1 - Resolve 
problemas persoais da 
vida escolar mantendo 
unha independencia 
adecuada á súa idade. 

   

2º-LGB2.3.2 - Le textos 
sinxelos, en voz alta, coa 
velocidade adecuada. 

      

2º-LGB2.7.1 - Selecciona 
textos do seu interese 
con certa autonomía, en 
función dos seus gustos 
e preferencias. 

      

2º-LGB3.5.1 - Presenta 
os textos seguindo as 
normas básicas de 
presentación 
establecidas: disposición 
no papel, limpeza e 
calidade caligráfica. 

      



 

 
     
METODOLOXÍA E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS                                                                                                                                          . 
 
A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e 

das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os 

elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos 

da vida real. 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes 

ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo cooperativo e en 

equipo.  

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén.  

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas.  

 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración no proceso de ensino aprendizaxe, deseñaremos actividades 

que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.  

Teremos en conta ademais:  

Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas fomentando a construción de aprendizaxes 

significativas. 

Posibilitar situacións de aprendizaxes motivadoras, que teñan sentido para o alumno.  

Na nosa práctica docente incidiremos nos seguintes principios:  



 

Metodoloxía activa, buscando a 

inclusión dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición das aprendizaxes.  

Motivación, partindo dos intereses, demandas e necesidades do alumnado.  

Fomento das actividades cooperativas, co fin de adquirir competencias relacionadas co dominio emocional e habilidades sociais que 

favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións, promovendo as actitudes de respecto.  

Utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos contidos.  

Fomentar as actividades básicas e instrumentais, imprescindibles e funcionais, seleccionando aqueles contidos que sexan máis 

relevantes para acadar competencias.  

Gradación das actividades: garantir uns mínimos para todos e na medida do posible, desenvolver as potencialidades de cadaquén.  

Facilitar e promover a transferencia de coñecementos lingüísticos desde a lingua materna á outra lingua oficial.  

Flexibilidade no tratamento de materias e sesións, procurando non romper un ritmo de traballo e aproveitar situacións educativas 

que se produzan na aula.  

Autonomía na aprendizaxe: procurar que o alumno aprenda a aprender, participando na planificación e na toma de decisións sobre 

a aprendizaxe.  

Coherencia na transición entre niveis, reforzando contidos aprendidos no curso anterior, e abrindo novos horizontes cara o vindeiro.  

A metodoloxía poderá sufrir modificacións en función das necesidades de cada aula 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE                                                                                                                                                   . 
 
Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por 

presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou 

de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias 



 

da etapa, estableceranse as 

medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co disposto nos artigos 71 

a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.  

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa 

derivada desa valoración, realizarase da forma máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para facer realidade 

esa identificación, valoración e intervención.  

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos termos que 

estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 

flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a 

ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas.  

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas 

capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver 

ao máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel 

alumnado especialmente motivado pola aprendizaxe.  

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial 

académico. Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado 

no curso inferior ao que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso correspondente 

á súa idade.  

Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaremos as medidas de reforzo necesarias que faciliten 

a súa integración escolar e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con aproveitamento os 

seus estudos.  



 

Entre as medidas de carácter xeral 

establécense as seguintes:  

Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

Metodoloxía que ten en conta o traballo cooperativo e que promova a inclusión.  

Adaptación, se fora o caso, dos instrumentos ou procedementos de avaliación.  

Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia.  

Reforzo educativo (medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescriptivos do currículo, é dicir, á 

secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos de alumnos e a todo 

aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regula as adaptacións do currículo) e 

apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.  

Programas de enriquecemento curricular. - 

Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.  

Programas de recuperación.  

Programas de habilidades sociais. Medidas específicas e excepcionais:  

Adaptacións curriculares: (Modificación dun ou de máis elementos prescriptivos do currículo, como son os obxectivos, os contidos 

e os criterios de avaliación, para atender ás necesidades educativas dun alumno ou alumna motivada tanto por unha determinada 

dificultade persoal coma polas súas capacidades excepcionais. Orde do 6 de outubro do 1995)  

Agrupamentos flexibles:(“Así mesmo poderase constituír con carácter temporal, agrupamentos flexibles como medida de apoio para o 

alumnado con dificultades de aprendizaxe de carácter esencial, que deberán contar coa correspondente autorización da inspección 

educativa ou da delegación provincial” Orde do 27 de decembro de 2002, Artigo 18º).  



 

Apoio do profesorado especialista 

en Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe: (As intervencións específicas que sexan precisas por parte dos profesores 

especialistas de pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e deseñadas polo departamento de orientación, 

do que forman parte en colaboración co titor do grupo ao que pertence o alumno. Tales actuacións levaranse a cabo normalmente 

dentro da aula, xunto co resto do alumnado dese grupo, e só poderán levarse fóra dela en casos excepcionais que están 

debidamente previstos nas adaptacións curriculares e durante un tempo que non excederá a terceira parte da xornada escolar” Orde 

do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos 

públicos do alumnado do ensino non universitario con necesidades educativas especiais. Artigo 19º)  

Flexibilización da duración do período de escolarización.  

Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro 

educativo.  

 
PLANS                                                                                                                                                                                                                       . 
 
8.1. Accións previstas de acordo co Plan Lector desde cada área (bibliotecas escolares e lectura) 

Dedicaremos media hora diaria de lectura, 20 minutos a canda o resto dos curso na “hora de ler” e o resto nas horas de lingua 

galega e castelá. Os obxectivos do proxecto lector en 2º curso son: 

Fomentar a lectura para favorecer a comprensión oral e escrita, utilizando os recursos da biblioteca de aula e da biblioteca do centro. 

Conseguir unha lectura axeitada na que se respecten as pausas, entoación e vocalización.  

Potenciar o desenvolvemento do hábito lector e a mellora da competencia lectora desde todas as áreas do currículo.  

Ampliar o vocabulario e xeneralizalo a contextos variados.  

Utilizar a lectura para achegarse a obras da literatura galega e castelá adaptadas a súa idade.  

Fomentar a lectura en diferentes soportes (Plan Lector e Plan TIC: ordenador, pantalla da aula, PDI)…  



 

Converter a biblioteca nun recurso 

formativo, informativo e de ocio co fin de que favoreza o hábito lector.  

Utilizar a biblioteca como un recurso de axuda para as actividades da aula.  

Accións previstas para este curso:  

Lectura de contos e posteriormente narralos na propia aula ou noutros cursos  

Escoita e visualización de contos.  

Dramatización de contos o breves obras de teatro.  

´Recollida ( de ser o caso), Memorización e recitado de poesías sinxelas.  

Emprego habitual da biblioteca de aula. 

A partir dun conto, propóñense actividades de: cuestionario de repostas múltiples, exercicios de vocabulario, habilidade visual e 

atención e propostas de morfosintaxe sinxelas.  

Ilustración de contos sinxelos. Escaneo e visualización na aula co proxector e pantalla. Narración do conto apoiándose nas 

imaxes.  

Traballo da expresión oral a través da lectura de imaxes. 

Lectura de catro libros de lectura (poesía e narración) ao longo de todo o curso intercambiando os mesmos ao seu remate cos 

diferentes niveis.  

 

8.2. Accións previstas de acordo co Plan Tic (Educación Dixital) 

Pretendemos que o alumnado neste 2º nivel da E. Primaria comece cunha aproximación ás TICs integrando estas no traballo 

diario da aula. Para iso usaremos o ordenador da aula con conexión a internet, con proxector e pantalla, para realizar actividades 

grupais en soporte dixital. 

Empregaremos tamén a aula de informática dotada con 20 ordenadores.  



 

 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS                                                                                                                                                                           . 
 
Xeneralidades:  

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas.  

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades 

e non discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, 

accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para 

conseguir que todo o alumnado poida acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades.  

Así mesmo, na aula promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. Este aspecto traballarase sobre todo desde o plan de acción titorial, normas de aula, 

traballos grupais mixtos (métodos cooperativos e participativos onde os nenos e nenas asuman as mesmas responsabilidades, tanto 

nas actividades propias da aula como na vida do centro.  

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social. Estes valores traballaranse tamén tendo como base o plan de acción titorial, tendo como eixe vertebrador as normas 

da aula e do centro. A comezos de curso, acordaranse unhas normas de aula, que se irán interiorizando pouco a pouco na repetición 

das rutinas diarias. Por outro lado, tamén se explican e recordan aos nenos unhas normas sinxelas de comportamento no centro. 

Utilizaremos o reforzo positivo ou negativo, a análise e a reflexión sobre a conduta. Se houber algún caso conflitivo, empregaremos 

algún programa de habilidades sociais.  



 

Tamén se educará nos valores 

cívicos e constitucionais, e promoveranse os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o 

respecto polos dereitos humanos e a prevención de calquera tipo de violencia.  

Promoveranse actitudes que axuden á prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia. Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual , e previr a violencia de xénero e non discriminación.  

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a 

das vías, en calidade de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar 

os accidentes.  

Desenvolveranse tamén actividades que promovan o desenvolvemento sustentable e o coidado do medio ambiente. Fomentaremos 

a reciclaxe e a reutilización: na aula hai unha caixa de reciclaxe na que os nenos depositan o papel para tirar.  

Participaremos no proxecto Voz Natura plantando flores, bulbos e algunhas herbas aromáticas que non precisen moito mantemento. 

Estes traballos comezaranse en xaneiro.  

No tocante á prevención dos riscos derivados da utilización das tecnoloxías da información, tratarase desde a acción titorial en 

colaboración co profesor encargado da dinamización das novas tecnoloxías.  

Realizaranse ademais actividades relacionadas coa prevención ante urxencias e catástrofes.  

No que respecta ao fomento do espíritu emprendedor e iniciativa, no 2º nivel traballarase sobre todo o desenvolvemento da iniciativa 

a través de traballos cooperativos, nos que os membros do grupo asumirán diferentes responsabilidades. Nestes pequenos 

proxectos de investigación asumirán o rol que lle corresponda, planificaran o traballo, elaborarán as normas do equipo, buscarán a 



 

información e plasmarana para 

finalmente, expoñer diante dos seus compañeiros os resultados do seu traballo. Estes pequenos traballos desenvolveranse sobre 

todo nos proxectos que se traballen na aula. 

A nivel individual promoveremos a autonomía do neno, a responsabilidade e o esforzo.  

 
INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS                                                                                                                                  . 
 
De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de 

acordo coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou 

as persoas que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas 

ou das persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio 

ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de 

avaliación e aos exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas.  

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades que 

uns e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo. Estes compromisos adoptaranse na reunión de 

principios de curso que cada titor realiza cos pais dos seus alumnos. Nesta reunión acordarase sobre todo que traballos ou 

actividades poden realizar as familias cos seus fillos en xeral, sen prexuízo dos compromisos que poidan establecerse con algunha 

familia en particular atendendo ás necesidades de aprendizaxe do seu fillo/a.  

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso de aprendizaxe do seu fillo ou filla, e 

establécense os luns de 17:00 a 18:00 para falar de calquera asunto relacionado co proceso educativo do neno/a solicitando cita 

con anterioridade co fin de mellorar a efectividade da mesma.  

Ademais poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis importantes na nosa páxina web: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfogarcarballo/ 



 

 
 
AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                            . 
 
Nas sesións de avaliación, os mestres/as avaliaremos os procesos de ensino e a práctica docente en relación co logro dos obxectivos 

de cada nivel e de etapa e co desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación incluirá os seguintes aspectos:  

Aprendizaxes alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación 

Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao alumnado de cada unha das súas partes e eficiencia 

das medidas curriculares e organizativas.  

Medidas de atención á diversidade aplicadas. 

Clima de traballo na aula. 

A coordinación do equipo docente e relación co resto da comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias. 
 

Nesta avaliación reflictiremos nun documento aqueles aspectos que teñan unha avaliación negativa e engadiremos tamén as 

propostas de mellora para o vindeiro curso.  

 
 
  



 

LIBROS DE TEXTO E OUTROS 
RECURSOS                                                                                                                                                . 
 
Libros de texto: 
 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019 

Código de centro:    15002578 Denominación do centro: CEIP. FOGAR 

Enderezo: Vila de Ordes s/n Concello: Carballo Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es Teléfono: 981700294 Fax: 981758203 

 

Curso e etapa 

Área 

 Materia 

Ámbito 

 Módulo  

Autor Título Editorial 
Ano 

Pub. 
ISBN 

Lingua da 

edición 

2º ED. PRIMARIA MATEMÁTICAS VARIOS MATE + 
Matemáticas para 
pensar 

SANTILLANA 2015 9788468025452 L. CASTELÁ 

2º ED. PRIMARIA MATEMÁTICAS VARIOS MAT COM 
ACTIVIDADES 
COMPETENCIALES DE 
MATEMÁTICAS 
CADERNOS 2.1,2.2 E 2.3 

VICENS-VIVES 2017 9788468243665 L.CASTELÁ 

2º ED. PRIMARIA LENGUA VARIOS LENGUA + 
Tareas y destrezas 
comunicativas 

SANTILLANA 2017 9788468040028 L. CASTELÁ 

2º ED. PRIMARIA NATURAIS VARIOS CIENCIAS DA 
NATUREZA. 
Peza a peza.Galicia 

ANAYA 2018 9788469839102 L. GALEGA 



 

2º ED. PRIMARIA SOCIAIS VARIOS CIENCIAS SOCIAIS 
Peza a peza.Galicia 
 

ANAYA 2018 9788469839669 L. GALEGA 

2º ED. PRIMARIA MÚSICA VARIOS MELODÍA 2 GALINOVA 2015 978-84-9737-238-1 L. GALEGA 

2º ED. PRIMARIA INGLÉS V.REILL BIG SURPRISE ! 2 
ACTIVITY BOOK 

OXFORD  978-0-19-451643-3 INGLÉS 

2º ED. PRIMARIA RELIXIÓN 
CATÓLICA 

VARIOS RELIGIÓN 
CATÓLICA 2. 
AMIZADE. GALICIA 

ANAYA 2018 9788469840276 L.CASTELÁ 

 
Outros recursos: 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Fichas de traballo elaboradas ou recompiladas polas mestras. 

Láminas, pósters e murais de aula. 

Fichas de reforzo e ampliación. 

Cadernos de traballo persoal do alumnado. 

Corpos xeométricos, regletas, reloxos, xogos de moedas e billetes… 

Biblioteca de aula e de centro. 

Libros aportados polos nenos e nenas. 

Cds. 

 
 
 

  



 

ÁREAS: CONTIDOS, CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS ESIXIBLES E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS 
CLAVE, TEMPORALIZACIÓN E PORCENTAXE                                                                          . 
 
Este apartado está extraído integramente do DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014). 

 

 

 

Unicamente engádense aqueles estándares de aprendizaxe que consideramos como mínimos esixibles para obter unha 

cualificación positiva na área. Nalgúns casos foron simplificados, concretados ou reelaborados.  

 
13.1. Matemáticas 

ÁREA  MATEMÁTICAS CURSO   SEGUNDO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Mínimo 

esixible 
Competen
cias clave 

Peso 

% 

Temporali
zación 

 BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS        12  

g 

e 

B1.1. Resolución de problemas que 
impliquen a realización de cálculos, 
explicando oralmente o significado 
dos datos, a situación planeada, o 
proceso seguido e as solucións 
obtidas. 

B1.1. Resolver problemas sinxelos 
relacionados con obxectos, feitos 
e situacións da vida cotiá e 
explicar oralmente o proceso 
seguido para a súa resolución. 

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

IDEM CMCT 

CCL 

4% 1º,2º e 3º 



 

b 

g 

B1.2. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

B1.2. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais polo traballo 
matemático ben feito. 

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa 
actitudes axeitadas para o 
traballo limpo, claro e ordenado 
no caderno e en calquera 
aspecto que se vaia traballar na 
área de Matemáticas. 

Amosa unha actitude 
axeitada cara o 
traballo limpo e 
ordenado en 
calquera aspecto 
que se traballa na 
área de 
matemáticas. 

CMCT 

CAA 

 

5% 

 

1º,2º e 3º 

b 

g 

i 

B1.3. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe. 

B1.3. Utilizar, coa guía do mestre ou 
da mestra, os medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe e para 
a resolución de problemas. 

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

IDEM CMCT  

CD 

CAA 

 

3% 

 

1º,2º e 3º 

 BLOQUE 2. NÚMEROS 48%  

b 

e 

g 

B2.1. Números naturais ata o 999. 

B2.2. Nome e grafía dos números ata 
o 999.  

B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: unidades, 
decenas e centenas 

B2.4. O sistema de numeración 
decimal: valor de posición das 
cifras. 

B2.5. Identifica o número anterior e o 
seguinte a un dado. 

B2.6. Identifica o número maior, o 
menor e o IDEM a un dado. 

B2.7. Redondear, aproximar e estimar. 

B2.8. Construción de series 
ascendentes e descendentes. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números 
enteiros utilizando razoamentos 
apropiados.  

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

IDEM CMCT 

CCL 

4% 1,2º e 3º 

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

IDEM CMCT 

CAA 

4% 1º,2º e 3º 

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

IDEM CMCT 

CAA 

 

 

4% 

 

 

1º,2º e 3º 



 

b 

e  

g 

B2.9. Números pares e impares. 

B2.10. Identifica e relaciona os 
números ordinais do 1º ao 10º. 

B2.11. Utilización dos números 
ordinais. Comparación de números. 

B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: unidades, 
decenas e centenas. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

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

Utiliza os números 
ordinais en 
contextos reais ata 
o 10º 

CMCT 4% 1º,2º e 3º 

MTB2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 999. 

IDEM CMCT 

CAA 

CCL 

4% 1º,2º e 3º 

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

IDEM CMCT 4% 1º,2º e 3º 

MTB2.2.4. Identifica os números 
pares e os impares 

IDEM CMCT 2% 1º,2º e 3º 

b 

g 

B2.12. Iniciación no desenvolvemento 
de estratexias persoais de cálculo 
mental. 

B2.13. Gusto pola presentación 
ordenada e limpa dos cálculos e 
dos resultados. 

B2.14. Cálculo de sumas e restas con 
levadas. 

B2.15. Propiedades conmutativa e 
asociativa da suma. 

B2.16. Proba da resta. 

B2.17. Cálculo de multiplicacións. 

B2.18. Construción das táboas de 
multiplicar e apoiándose no número 
de veces, suma repetida, 
disposición en cuadrículas... 

B2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo 
mental, en situación de resolución 
de problemas. 

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

IDEM CMCT 

CAA 

 

4% 

 

1º,2º e 3º 

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

Construción das 
táboas de 
multiplicar do 2, 3, 
4, 5 e 10 para 
realizar cálculos 
numéricos básicos 
coa operación de 
multiplicación en 
problemas 
contextualizados. 

CMCT 

CAA 

 

4% 

 

2º e 3º 

MTB2.3.3. Resolve operacións con 
cálculo mental. 

IDEM CMCT 

CAA 

 

4% 

 

1º,2º e 3º 



 

B2.19. Termos da suma, resta e 
multiplicación. 

B2.20. Utilización en situacións 
familiares da sumas, restas e 
multiplicacións. 

b 

g 

B2.21. Resolución de problemas da 
vida cotiá. 

B2.4. Identificar e resolver problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre 
a realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

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

IDEM.  CMCT 

CAA 

5% 1º,2º e 3º 

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. 

Reflexiona sobre o 
procedemento 
aplicado á 
resolución de 
problemas 
revisando as 
operacións 
empregadas. 

CMCT 

CSIEE 

CAA 

 

5% 

 

1º,2º e 3º 

 BLOQUE 3. MEDIDA   23%  

g B3.1. Unidades de lonxitude: 
quilómetro, metro e centímetro. 

B3.2. Unidades de peso: quilo, medio 
quilo e cuarto de quilo. 

B3.3. Unidades de capacidade: litro, 
medio litro e cuarto de litro. 

B3.4. Elección da unidade máis 
axeitada para a expresión dunha 
medida. 

B3.5. Realización de medicións. 

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, 
o metro e o centímetro como 
unidades de medida de lonxitude. 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o 
quilómetro, o metro e o 
centímetro como unidades de 
medida de lonxitude. 

MTB3.1.1. Coñece e 
utiliza o metro e o 
centímetro como 
unidades de medida 
de lonxitude. 

CMCT  

3% 

 

2º e 3º 

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o 
medio quilo e o cuarto quilo como 
unidades de medida de peso.  

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

Coñece o quilo, o 
medio quilo e o 
cuarto quilo como 
unidades de medida 
de peso. 

CMCT  

3% 

 

3º 

B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio 
litro e cuarto litro como unidades 
de medida de capacidade. 

MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, 
medio litro e cuarto litro como 

Coñeceo litro, o medio 
litro e cuarto de litro 
como unidades de 

CMCT  

3% 

 

3º 



 

unidades de medida de 
capacidade 

medida de 
capacidade. 

b 

g 

B3.6. Unidades de medida do tempo e 
as súas relacións: minuto, hora, día, 
semana e ano. 

B3.7. Lectura en reloxos analóxicos e 
dixitais 

B3.4. Coñece as unidades básicas 
de medida do tempo e as súas 
relacións, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

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

Le a hora en reloxos 
analóxicos e 
dixitais.(En punto e 
media) 

CMCT 2% 1º,2º e 3º 

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

Resolve problemas 
sinxelos da vida 
diaria utilizando a 
hora en punto, mes, 
día, semana e ano. 

CMCT 

CAA 

 

3% 

 

1º,2º e 3º 

b 

g 

B3.8. O sistema monetario da Unión 
Europea. Unidade principal: o euro. 
Valor das diferentes moedas e 
billetes. 

B3.9. Manexo de prezos de artigos 
cotiáns 

B3.10. Equivalencias entre moedas e 
billetes. 

B3.5. Coñece o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

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

Coñece a función e o 
valor das diferentes 
moedas e billetes 
do sistema 
monetario da Unión 
Europea e iniciase 
na resolución de 
problemas en 
situacións reais. 

CMCT 

CAA 

CSC  

 

3% 

 

1º,2º e 3º 

b 

g 

B3.11. Resolución de problemas de 
medida. 

B3.6. Identificar e resolver problemas 
da vida cotiá adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre 
a realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas 
sinxelos de medida. 

Resolve 

problemas 

sinxelos de 

medida de 

tempo(día, 

semana, mes e 

ano), lonxitude (metros 
e centímetros), 
peso (quilos) e 
capacidade (litros).  

CMCT 

CAA 

 

3% 

 

1º,2º e 3º 



 

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

Reflexiona sobre o 
proceso na 
resolución de 
problemas 
revisando as 
operacións. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

3% 1º,2º e 3º 

 BLOQUE 4. XEOMETRÍA 12%  

g B4.1. Elaboración de simetrías 
sinxelas. 

B4.2. Eixes de simetría. 

B4.1. Identificar e completar figuras 
simétricas. 

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

IDEM CMCT  

2% 

 

2º e 3º 

b 

g 

B4.3. Identificación comparación e 
clasificación de figuras planas en 
obxectos e ámbitos cotiáns: 
triángulos, cuadriláteros, 
circunferencias, círculos e 
cadrados. 

B4.4. Tipos de triángulos: equilátero, 
isóscele e escaleno. 

B4.5. Elementos xeométricos básicos: 
lado, vértice e ángulo. 

B4.2. Nomear un polígono segundo o 
seu número de lados. 

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

Coñece diferentes 
tipos de polígonos 
en obxectos do 
entorno inmediato. 

CMCT 

CAA 

2% 1º,2º e 3º 

b 

g 

B4.6. Identificación de corpos 
xeométricos en obxectos e ámbitos 
cotiáns: prisma, pirámide, cono, 
cilindro e esfera. 

B4.7. Formación de figuras planas e 
corpos xeométricos a partir doutras 
por composición e descomposición. 

B4.3. Discriminar prismas, pirámides, 
conos, cilindros e esferas. 

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

IDEM CMCT 

CAA 

2% 2º e 3º 

b 

g 

B4.8. Interpretación, descrición e 
elaboración de esbozos de 
itinerarios sinxelos. 

B4.4. Interpretar representacións 
espaciais realizadas a partir de 

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

Interpreta esbozos de 
itinerarios sinxelos. 

CMCT 

CAA 

2% 2º e 3º 



 

 
 

B4.9. Uso de vocabulario xeométrico 
para describir itinerarios. 

sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións familiares. 

b 

g 

B4.10. Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida 
cotiá explicando oralmente por 
escrito o procedemento seguido e 
as solución obtidas. 

B4.5. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu 
nivel, establecer conexións entre 
a realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

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

IDEM CMCT 

CAA 

 

2% 

 

1º,2º e 3º 

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. 

Reflexiona sobre o 
procedemento 
seguido para 
resolver un 
problema: revisa as 
operacións. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

2% 1º,2º e 3º 

 BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 5%  

b 

g 

B5.1. Interpretación de diferentes 
gráficos: de barras, de barras 
dobres, de pictogramas e 
estatísticas. 

B5.2. Utilización de técnicas para a 
recollida e ordenación de datos en 
contextos familiares e próximos. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, 
utilizando algúns recursos de 
representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, 
diagramas lineais, gráficos de 
pictogramas… comunicando a 
información. 

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

IDEM CMCT 

CAA 

2% 1º,2º e 3º 

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

IDEM CMCT 

CAA 

 

2% 

 

1º,2º e 3º 

b 

g 

B5.3. Distinción entre o imposible, o 
seguro e aquilo que é posible pero 
non seguro, e utilización na 
linguaxe habitual e de expresións 
relacionadas coa probabilidade. 

B5.2. Realizar estimacións en 
situacións de azar utilizando o 
vocabulario: seguro, posible e 
imposible. 

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

Diferenza o concepto 
de seguro e suceso 
imposible. 

CMCT 

CAA 

1% 3º 



 

 
13.2. Ciencias da Natureza 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 
CURSO 

SEGUNDO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Temporali
zación  

 BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA                                                                                 20%  

b 

e 

h 

i 

j 

B1.1. Iniciación á actividade científica. 

B1.2. Realización de proxectos con guía 
na súa estrutura e presentación de 
resultados. 

B1.3. Busca guiada de información en 
internet e noutros soportes.  

B1.4. Elaboración guiada de textos 
escritos básicos, murais, paneis, 
esquemas ou presentacións para 
recoller conclusións. 

B1.1. Iniciarse na actividade 
científica a través de 
proxectos: buscar, 
seleccionar información de 
forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes 
soportes.  

CNB1.1.1. Manifesta certa 
autonomía na observación e 
na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

Manifesta certa autonomía 
na observación e na 
planificación de accións 
e tarefas. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

 

10% 

 

1º,2º e 3º 

a 

b 

c 

m 

B1.5. O traballo cooperativo.  

B1.6. Iniciación ás técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo 
intelectual. 

B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 

B1.2. Traballar de forma 
cooperativa, respectando os 
compañeiros/as, o material e 
as normas de convivencia. 

CNB1.2.1. Utiliza estratexias 
para traballar de forma 
individual e en equipo e 
respecta os compañeiros/as, 
o material e as normas de 
convivencia.  

IDEM CAA  

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 

10% 

 

1º,2º e 3º 

 

 

 

 

 BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE  20%  



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 
CURSO 

SEGUNDO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Temporali
zación  

b 

e 

d 

h 

k 

m 

B2.1. Identificación e observación das 
partes do corpo humano.  

B2.2. Relación co medio e co seu 
contorno. 

B2.3. Recoñecemento da respiración e da 
nutrición como funcións vitais. 

B2.4. Aceptación do propio corpo e do 
dos e das demais, coas súas 
limitacións e posibilidades.  

B2.5. Identificación e verbalización de 
emocións (medo, tristura, enfado, 
ledicia, felicidade) e sentimentos 
propios e alleos. 

B2.1. Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas 
valorando a diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica e describe 
as partes do corpo humano e 
compárao co doutros seres 
vivos. 

Identifica e describe as 
partes do corpo 
humano 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

4% 

 

3º 

CNB2.1.2. Recoñece a 
respiración e a nutrición 
como funcións vitais. 

IDEM CMCCT  

3% 

 

3º 

CNB2.1.3. Verbaliza e 
comparte emocións e 
sentimentos propios e alleos. 

Comparte emocións e 
sentimentos propios e 
alleos. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

 

3% 

 

3º 

a 

b 

d 

h 

k 

m 

B2.6. Hábitos saudables: alimentación, 
hixiene, exercicio físico e descanso.  

B2.7. Hábitos de prevención de 
enfermidades e de accidentes no seu 
contorno e identificación de 
comportamentos apropiados de 
actuación cando se producen.  

B2.2. Relacionar os hábitos de 
alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso 
coa saúde e coa 
enfermidade. 

CNB2.2.1. Coñece algún 
trastorno alimentario e as 
estratexias para a súa 
prevención.  

. Coñece algún trastorno 
alimentario 

CMCCT 

CSC 

CAA 

 

3% 

 

3º 

CNB2.2.2. Relaciona o 
exercicio físico, o descanso 
e a adecuada alimentación 
coa propia saúde.  

IDEM CMCCT 

CSC 

3% 3º 

b 

c 

e 

B2.8. Pirámide alimentaria.  

B2.9. Alimentos diarios necesarios.  

B2.3. Deseñar, de forma 
colectiva, un menú semanal 
de merendas saudables para 
o recreo. 

CNB2.3.1. Identifica os 
alimentos diarios necesarios 
aplica o menú semanal de 
merendas na escola. 

Identifica os alimentos 
diarios necesarios 

CMCCT   

4% 

3º 



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 
CURSO 

SEGUNDO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Temporali
zación  

h B2.10. Análise de costumes na 
alimentación diaria. 

 BLOQUE 3. OS SERES VIVOS   20%  

g 

e 

l 

B3.1. Diferenzas entre seres vivos e 
inertes. 

B3.2. Identificación das características e 
dos comportamentos de animais e 
plantas para adaptarse ao seu medio, 
tendo en conta o seu contorno. 

B3.1. Identificar as principais 
características e 
comportamentos de animais 
e plantas para adaptarse ao 
seu medio, tendo en conta o 
seu contorno. 

CNB3.1.1. Explica as 
diferenzas entre seres vivos 
e inertes observando o seu 
contorno. 

IDEM CMCCT 

CCL 

 

6% 

 

2º 

CNB3.1.2. Identifica e describe 
animais e plantas do seu 
contorno, empregando 
diferentes soportes.  

IDEM CMCT 

CCL 

 

 

    
7
% 

 

 

2º 

b 

c 

e 

h 

i 

j 

l 

m 

o 

B3.3. Observación dun animal ou dunha 
planta no seu medio natural ou 
reproducindo o medio na aula, 
empregando diferentes soportes: orais, 
escritos, gráficos, informáticos, 
fotográficos... 

B3.4. Rexistro elemental da observación 
e do contraste de datos entre os 
compañeiros/as. 

B3.5. Valoración daresponsabilidade no 
coidado de plantas e animais 
domésticos.  

B3.2. Observar e rexistrar, de 
maneira elemental e en 
equipo, algún ser vivo no seu 
medio natural ou na aula e 
comunicar de xeito oral e 
escrito os resultados, 
empregando diferentes 
soportes. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, 
con criterios elementais a 
partir da observación, seres 
vivos do seu contorno 
adoptando hábitos de 
respecto. 

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

CMCCT  

CCL  

CSC 

 

   7% 

 

2º 



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 
CURSO 

SEGUNDO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Temporali
zación  

B3.6. Respecto polos seres vivos do 
contorno. 

 

                                                                          BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA                                                           20%  

a 

b 

e 

g 

h 

B4.1. Recoñecemento da presenza da 
auga e do aire no medio físico. 

B4.2. Uso responsable da auga e 
valoración da importancia do aire limpo 
para a vida.  

B4.3. Tarefas de redución, reutilización e 
reciclaxe na escola e no seu contorno 
próximo.  

B4.1. Identificar e describir a 
auga e o aire como recursos 
fundamentais para a vida, e 
tomar conciencia da 
necesidade do seu uso 
responsable.  

CNB4.1.1. Valora e aplica usos 
responsables da auga na 
escola.  

IDEM CMCCT 

CSC 

CCL 

 

5% 

1º 

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e 
recicla residuos na escola.  

IDEM CMCT 

CSC 

CSIEE  

 

5% 

1º 

b 

g 

h 

B4.4. Observación dos efectos da 
aplicación dunha forza.  

B4.5 Realización de experiencias sinxelas 
para analizar efectos das forzas sobre 
obxectos e movementos cotiáns.  

B4.2. Realizar experiencias 
sinxelas para analizar 
efectos das forzas sobre 
obxectos e movementos 
cotiáns.  

CNB4.2.1 Realiza experiencias 
sinxelas sobre os efectos da 
aplicación dunha forza en 
situacións da vida cotián. 

IDEM CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

5% 

 

1º 

CNB4.2.2 Analiza os efectos 
das forzas sobre obxectos e 
movementos cotiáns. 

Observa e dase conta dos 
efectos das forzas 
sobre obxectos e 
movementos cotiáns. 

CMCT 

CAA 

CSIE 

 

5% 

 

1º 

 BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS                            20%  

a B5.1. Observación e clasificación de 
aparellos e máquinas sinxelas do 

B5.1. Observar, manexar e 
clasificar obxectos e 

CNB5.1.1. Identifica e coñece a 
diversidade de máquinas do 

IDEM CMCT   



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 
CURSO 

SEGUNDO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Temporali
zación  

b 

c 

d 

e 

h 

m 

contorno identificando a súa utilidade 
evitando estereotipos sexistas. 

B5.2. Manipulación e observación do 
funcionamento de obxectos, aparellos 
simples domésticos e escolares, das 
partes que os compoñen e da enerxía 
que necesitan para funcionar.  

B5.3. Prevención de riscos no emprego 
de máquinas e aparellos de uso cotián. 

aparellos simples 
domésticos e escolares 
identificando a súa utilidade, 
as partes que os compoñen 
e a enerxía que empregan.  

seu contorno e os beneficios 
que producen na vida cotiá.  

CSC 4% 1º 

 CNB5.1.2. Coñece os oficios 
das persoas do seu contorno 
e valora a importancia de 
cada profesión, a 
responsabilidade e a 
contribución social, evitando 
estereotipos sexistas. 

. Coñece os oficios das 
persoas do seu 
contorno e valora a 
importancia de cada 
profesión. 

CMCCT 

CSC 

 

4% 

 

1º 

 CNB5.1.3. Manexa obxectos 
simples de uso cotián 
identificando as situacións 
que poden xerar risco e 
estereotipos sexistas. 

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

CMCCT 

CSC 

 

4% 

 

1º 

a 

b 

h 

i 

B5.4. Identificación dos compoñentes 
básicos dun ordenador. 

B5.5 Coidado dos recursos informáticos. 

B5.2. Empregar o ordenador 
identificando os 
compoñentes básicos e 
coidando o seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e describe 
as partes dun ordenador 
durante o seu uso.  

IDEM CMCCT 

CD 

CCL 

 

4% 

1º 

CNB5.2.2. Emprega o 
ordenador de forma guiada e 
fai un bo uso.  

IDEM CMCCT 

CD 

 

4% 

 

1º 

 
 
 
 



 

 
13.3. Ciencias Sociais 
 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 
CURSO 

SEGUNDO 

  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
 

Grao mínimo para superar a 
área 

Competencias 
clave 

Peso 

% 

Temporali
zación  

 BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS                                       25%  

b 

d 

e 

h 

i 

B1.1.O establecemento de 
conxecturas, de predicións e, a 
observación, e experimentación 
como procesos básicos que 
favorecen a Iniciación ao 
coñecemento científico. 

B1.2.Propostas de traballo que 
xurdan dunha situación 
problema, acontecemento ou 
inquietude da contorna que os 
rodea, que supoña un proceso 
de investigación e acción por 
parte do alumnado e facilite o 
proceso de autorregulación de 
aprendizaxes. 

B1.3.Introdución no uso das TIC e 
outras fontes (directas e 
indirectas) para obter 
información, analizala, 
organizala, documentar o 
proceso mediante o uso do 
cartafol e a comunicación das 
conclusións. 

B1.1.Realizar traballos de 
investigación que partan do 
establecemento de conxecturas, 
da observación, 
experimentación e da toma de 
conciencia dos sentimentos e 
sensacións como medios 
básicos para obter información, 
seleccionala, organizala, extraer 
conclusións e comunicalas sen 
esquecer a introdución ao 
manexo das TIC para este fin e 
valorando o esforzo realizado. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, 
predicións e recolle información 
a través da observación e 
experimentación iniciándose no 
emprego das TIC e outras 
fontes directas e indirectas, 
selecciona a información 
relevante e a organiza, obtén 
conclusións sinxelas e as 
comunica. 

Fai conxecturas, e recolle 
información a través da 
observación e 
experimentación iniciándose 
no emprego das TIC e outras 
fontes directas e indirectas e 
selecciona a información 
relevante. 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

 

5% 

 

1º,2º e 3º 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas coidando a 
súa presentación, ten iniciativa 
na toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas coidando a 
súa presentación e asume 
responsabilidades. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

 

 

5% 

 

 

1º,2º e 3º 



 

B1.4. Planificación, xestión e 
presentación dos traballos co 
fin de acadar obxectivos. 

 

a 

b 

c 

d 

m 

B1.5.O traballo en equipo.  

B1.6.Iniciación na creación e o uso 
de hábitos e técnicas de 
estudo. 

B1.7.Valoración do esforzo e 
coidado do material. 

B1.8.A cooperación e o diálogo 
como valores democráticos e 
recursos básicos na resolución 
pacífica de conflitos. 

B1.2.Traballar en equipo e adoitar 
un comportamento de respecto 
e tolerancia ante as achegas 
alleas. 

CSB1.2.1.Participa en actividades 
individuais e de grupo adoitando 
un comportamento responsable, 
construtivo e solidario, 
valorando o esforzo e o coidado 
do material. 

IDEM CSC 

CAA 

 

5% 

 

1º,2º e 3º 

B1.3.Empregar os mapas mentais 
como unha técnica básica de 
estudo. 

CSB1.3.1.Elabora algúns mapas 
mentais sinxelos como técnica 
básica de estudo. 

Iníciase na elaboración dalgún 
mapa sinxelo. 

CAA  

5% 

 

1º,2º e 3º 

h 

o 

B1.9.Utilización da terminoloxía 
propia da área. 

B1.4.Coñecer e iniciarse no 
emprego da terminoloxía propia 
da área. 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía 
propia da área. 

IDEM CCL 

CMCCT 

CSC 

 

5% 

 

1º,2º e 3º 

 BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA                                             25%  

a 

h 

i  

o 

B2.1.Investigamos sobre os usos 
da auga, os lugares nos que 
aparece na contorna próxima e 
os uso responsable desta 
empregando as TIC. 

B2.1. Recoñecer a auga como 
elemento natural analizando os 
usos que o ser humano fai da 
auga: domésticos, económicos, 
públicos e deportivos 
recreativos. O uso responsable 
deste ben. 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada 
un dos usos que, o ser humano, 
fai da auga. 

IDEM CMCCT 

CD 

CCL 

2%  2º 

CSB2.1.2. Realiza un uso 
responsable da auga na súa 
vida cotiá. 

IDEM CSC  

2% 

2º 

B2.2. Observar e localizar nun 
mapa os lugares nos que hai 

CSB2.2.1. Identifica os lugares 
onde hai auga na contorna e 

IDEM CMCCT  2º 



 

auga distinguindo entre zonas 
de auga doce e salgada. 

localiza, en mapas sinxelos, 
como se distribúe a auga doce e 
salgada no territorio. 

CD 

CAA 

3% 

a 

h 

o 

B2.2.Os ecosistemas da contorna 
e o ser humano.  

B2.3. Coñecer os elementos 
básicos que forman un 
ecosistema, identificando as 
actividades humanas que 
orixinan desequilibrios neles e 
espertando actitudes de 
defensa, respecto e 
recuperación deles. 

CSB2.3.1.Explica de maneira 
sinxela os elementos básicos 
que forman un ecosistema 
identificando as actividades 
humanas que orixinan 
desequilibrios neles e cita 
algunha medida de respecto e 
recuperación. 

Explica de maneira sinxela os 
elementos básicos que 
forman un ecosistema. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

 

 

3% 

2º 

B2.4 Realizar sinxelos traballos 
dalgún ecosistema en concreto: 
acuático, terrestre. 

CSB2.4.1.Nomea os elementos e 
as características básicas dos 
ecosistemas sobre os que se 
investigou na aula. 

.Nomea os elementos  dos 
ecosistemas sobre os que se 
investigou na aula. 

CMCCT 

CCL 

 

2% 

2º 

a 

h 

e 

o 

B2.3.A paisaxe natural. O coidado 
e a contaminación. Tipos de 
paisaxes. A paisaxe natural que 
nos rodea. Tipos de paisaxe e a 
súa conservación. Observación 
de diferentes tipos de paisaxe 
(a través de fotos, de imaxes da 
web, libros), comparación e 
identificación do tipo de paisaxe 
que corresponde ao contexto 
no que vive. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre 
paisaxe natural e urbana, 
analizando en grupo as 
consecuencias que a 
intervención humana provoca na 
conservación da paisaxe natural 
e definindo algunhas medidas 
para a conservación desta. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos 
da paisaxe natural e urbana 
mais próxima. 

IDEM CMCCT  

2% 

2º 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de 
costa diferenciándoas das de 
interior. 

IDEM CMCCT 

CCL 

2% 2º 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica 
accións positivas para a 
protección do medio natural. 

IDEM CMCCT 

CSC 

 

2% 

2º 

h 

e 

o 

B2.4.Realización dun mapa mental 
cos elementos máis 
significativos que conforman a 
paisaxe da localidade: relevo, 
ríos, illas, encoros, lagoas... e 

B2.6.Identificar os elementos 
básicos que conforman a 
paisaxe local e coñecer algunha 
características máis significativa 
destes. 

CSB2.6.1.Cita algúns dos 
elementos básicos que 
conforman a paisaxe local e 
coñece as características máis 
significativa destes. 

Cita algúns dos elementos 
básicos que conforman a 
paisaxe local. 

CMCCT 

CCL 

 

2% 

 

2º 



 

citar algunha característica 
deles. 

h 

e 

o 

B2.5.Rochas e minerais da 
contorna: cor, textura, forma, 
dureza. Usos básicos destes 
materiais. 

B2.7.Identificar algunhas rochas e 
minerais presentes na contorna 
e recoñecer algúns usos que as 
persoas fan deles. 

CSB2.7.1.Identifica algúns minerais 
e rochas da súa contorna e 
coñece algúns usos aos que se 
destinan. 

Coñece  algúns minerais e 
rochas que se empregan na 
súa contona. 

CMCCT 

CCL 

 

3% 

2º 

h 

e 

B2.6.Orientacións espaciais, 
nocións básicas que lle 
permitan orientarse nun debuxo 
ou nun plano sinxelo da 
contorna máis próxima. 

 

B2.8.Empregar correctamente as 
nocións topolóxicas básicas de 
posición e proximidade para 
orientarse na contorna máis 
próxima. 

CSB2.8.1.Elabora un esbozo do 
plano do barrio no que este 
situada a escola e deseñar 
posibles itinerarios de acceso 
desde a súa casa. 

Elabora un esbozo de planos 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

2% 

 

   3º 

 BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE                                                  25%  

a 

c 

h 

o 

B3.1.Quen goberna a túa 
localidade? O Concello e os 
seus servizos básicos. O 
exercicio activo da cidadanía. 

B3.1. Coñecer organización social 
da súa contorna próxima e as 
súas formas de goberno e 
diferenciar entre unha localidade 
e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización 
social da contorna mais próxima 
e as súas formas de goberno e 
diferencia entre que é unha 
localidade e un municipio. 

Describe a organización social 
da contorna mais próxima. 

CSC 

CCL 

 

2% 

 

     3º 

B3.2.Identificar as funcións e 
servizos dos seus diversos 
organismos: bombeiros e 
bombeiras, policía...  

CSB3.2.1.Explica e valora as 
funcións que desempeñan algún 
dos servizos do Concello. 

Explica algunhas funcións que 
desempeñan algúsn dos 
servizos do Concello. 

CSC 

CCL 

 

3% 

 

    3º 

B3.3.Recoñecer a importancia que 
o exercicio activo da cidadanía 
polas persoas que o habitan ten 
para unha convivencia pacifica. 

CSB3.3.1. Describe algunhas 
accións da cidadanía que 
contribúen ao desenvolvemento 
dunha convivencia pacifica 

IDEM CSC 

CCL 

 

2% 

 

    3º 



 

a 

h 

d 

B3.2.A pertenza a grupos sociais 
da localidade: deportivos, 
recreativos, culturais,.. 

B3.4. Manifestar satisfacción pola 
pertenza a un grupo e respectar 
as características das persoas 
coas que convivimos e que 
pertencen a diferentes grupos 
sociais. 

CSB3.4.1.Amosa unha actitude de 
aceptación e respecto ante as 
diferenzas individuais nos 
grupos aos que pertence e cos 
que convive, nos xogos e nas 
tarefas escolares. 

IDEM CSC  

3% 

 

 3º 

a 

d 

h 

j 

o 

B3.3.Investigación sobre as 
diferentes manifestacións 
culturais da contorna. 

B3.5.Recoñecer algunha das 
manifestacións culturais e obras 
mais representativas da 
comarca e da comunidade, 
valorar a súa diversidade e 
contribuír á súa conservación. 

CSB3.5.1.Explica oralmente 
algunhas festas, costumes, 
folclore,..propias da escola, da 
cidade, da comunidade así 
como algunha obra que sexa 
moi representativa na contorna 
próxima. 

.Explica oralmente algunhas 
festas, costumes, 
folclore,..propias da contorna 
próxima. 

CSC 

CCL 

CCEC 

 

2% 

 

3º 

d 

h 

e 

B3.4. Os medios de comunicación. 
Impacto social. 

B3.6.Analizar, de maneira sinxela, 
os cambios que as 
comunicacións provocaron nas 
actividades persoais e sociais. 

CSB3.6.1.Cita algúns cambios que 
provocaron, nas actividades 
persoais e sociais, a evolución 
dos medios de comunicación 

.Cita algúns cambios que 
provocaron a evolución dos 
medios de comunicación 

CSC 

CCL 

3%      1º 

h 

g 

o 

B3.5.As profesións. Preparar unha 
enquisa, para coñecer as 
profesións das familias do 
alumnado do centro, analizar 
cales son a as máis usuais. 
Indagar sobre todo en aquelas 
que o alumnado descoñeza, as 
ferramentas que empregan, 
responsabilidade, servizos que 
prestan e comunicar os 
resultados. 

B3.7.Identificar as profesións que 
non lle son tan familiares, 
coñecer un pouco sobre elas e 
clasificalas segundo o servizo 
que prestan á comunidade e se 
se realizan en fábricas ou ao 
aire. 

CSB3.7.1.Describe as funcións das 
profesións que lle son máis 
novas, responsabilidades, 
ferramentas que empregan e o 
servizo que lle prestan á 
poboación. 

Recoñece as funcións dunha 
profesión nova para o 
alumno. 

CSC 

CCL 

 

3% 

 

   3º 

CSB3.7.2.Diferencia entre traballos 
na natureza, traballos nas 
fábricas e traballos que prestan 
servizos. 

IDEM CSC 

CAA 

 

2% 

3º 

a 

h 

B3.8.Coñecer e respectar as 
normas básicas do coidado e 
seguridade viaria como peóns e 

CSB3.8.1.Explica as normas 
básicas viarias que ten como 
viaxeiro ou viaxeira e como 

IDEM CSC 

CCL 

 

3% 

 

     3º 



 

n B3.6.Seguridade viaria como 
persoas viaxeiras e peóns ou 
peoas. 

peoas e como persoa usuaria de 
medios de transporte.  

peón ou peoa nos medios de 
transporte. 

CAA 

CSB3.8.2.Recoñece a importancia 
do coidado e limpeza da vía 
pública e dos seus elementos. 

IDEM CSC  

2% 

 

     3º 

 

 

 

 BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO.                                              25%  

h B4.1.Conceptos temporais básicos: 
antes, despois, durante, pasado, 
presente e futuro, ano e década. 

B4.1.Comprender e distinguir 
os conceptos temporais: 
pasado, presente e futuro. 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos 
temporais: pasado, presente e 
futuro nas conversas da vida 
cotiá. 

IDEM CCL 

CMCCT 

 

    4% 

1º 

h B4.2.O reloxo e o calendario como 
instrumentos para medir o tempo. A 
súa evolución. 

B4.2.Coñecer os instrumentos 
básicos para a medida do 
tempo, iniciarse no seu uso 
e manexo.  

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos 
de medida do tempo e se inicia 
no seu manexo. 

IDEM CMCCT 

CAA 

 

    4% 

1º 

h 

g 

B4.3.Toma de conciencia do paso do 
tempo investigando sobre a 
evolución dalgún elemento do 
espazo próximo (os medios de 
transporte,os medios de 
comunicación, a escola como 
institución, a evolución dalgún 
aparello), realizando unha árbore 
xenealóxica dunha persoa, 
ordenando os feitos máis 
importantes da súa vida, da familia, 
da súa contorna... 

B4.3. Recoñecer, comprender e 
ordenar cronoloxicamente os 
cambios producidos polo 
paso do tempo na evolución 
do obxectos, persoas, feitos 
ou acontecementos sobre os 
que se investigou. 

CSB4.3.1.Ordena 
cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a 
evolución no tempo de 
obxectos, persoas, feitos ou 
acontecementos sobre os que 
se investigou. 

IDEM CMCCT 

CSC 

 

    4% 

1º 

CSB4.3.2.Describe algún 
acontecemento vivido na familia, 
na escola, na súa contorna ou 
outros feitos próximos 

IDEM CCL 

CSC 

CMCCT 

 

    4% 

1º 



 

expresándoos con criterios 
temporais. 

h 

j 

o 

B4.4.O patrimonio histórico, cultural e 
artístico. Coidado e conservación. 

B4.4.Recoñecer a cultura e o 
patrimonio da contorna que 
nos rodea comprendendo a 
importancia da súa 
conservación. 

CSB4.4.1.Coñece a importancia 
que ten a conservación dos 
restos históricos para entender a 
historia da vida humana. 

Coñece a importancia que ten a 
conservación dos restos 
históricos. 

CSC 

CCEC 

 

3% 

 

   1º 

h 

j 

B4.5.Os museos como espazo de 
aprendizaxe e de goce. 

B4 5.Coñecer que é un museo, 
cal é a súa función e valorar 
o seu papel gozando da 
contemplación de obras 
artísticas. 

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

Coñece que é un museo e 
algunha función- 

CCL 

CSC 

   3%   1º 

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

IDEM CSC 

CCEC 

 

3% 

 

   1º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
13.4. Lingua Castelá e Literatura 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: SEGUNDO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Temporali
zación 

BLOQUE 1. FALAR E ESCOITAR. COMUNICACIÓN ORAL 27% 1º,2º e 3º 

a 

c 

d 

e 

B1.1. Estratexias e normas 
básicas para o intercambio 
comunicativo: participación; 
escoita; respecto á quenda de 
palabra; respecto polos 
sentimentos, ideas e 
coñecementos dos e das 
demais.  

B1.1. Participar en situacións 
de comunicación, dirixidas 
ou espontáneas, 
respectando o quenda de 
palabra e a intervención dos 
e das demais. 

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

. Expresa de forma global 
sentimentos e 
vivencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

2 

   

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

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

2 

b 

e 

B1.2. Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non 
verbais, especialmente xestos e 
ton de voz que complementen o 
significado da mensaxe. 

B1.2. Recoñecer a información 
verbal e non verbal dos 
discursos orais e integrala na 
produción propia. 

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. 

. Integra de xeito global os 
recursos básicos 
verbais e non verbais 
para comunicarse 
oralmente. 

CCL 1 

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

Esfórzase para 
expresarse cunha 
pronunciación e unha 
dicción axeitada ao seu 
nivel. 

CCL 2 

a 

b 

e 

B1.3. Participa en situacións de 
comunicación, espontáneas e 
dirixidas, utilizando unha 
secuencia lineal sinxela. 

B1.3. Expresarse con 
coherencia básica de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 

LCB1.3.1. Participa activamente 
en diversas situacións de 
comunicación:  

- diálogos 

Participa activamente en 
diversas situacións de 
comunicación:  

- diálogos 

CCL 

CD 

CAA 

2 



 

comunicación en diferentes 
situación de aula. 

-exposicións orais guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

-exposicións orais guiadas CSC 

CSIEE 

b 

e 

B1.4. Dedución das palabras 
evidentes polo contexto. 
Interese pola ampliación de 
vocabulario. Creación de redes 
semánticas sinxelas.  

B1.4. Ampliar o vocabulario a 
partir das experiencias de 
aula.  

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

IDEM CCL 1 

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

ÍDEM CCL 1 

b 

d 

e 

i 

B1.5. Comprensión global de 
textos orais de diversa tipoloxía 
e procedentes de diversas 
fontes (produción didáctica, 
gravacións, medios de 
comunicación). 

B1.5.Recoñecer o tema e o 
sentido xeral dun texto oral 
breve e sinxelo, de diferente 
tipoloxía, atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a 
súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

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

IDEM CCL 

CAA 

3 

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…. 

Recoñece a tipoloxía moi 
evidente de textos orais 
sinxelos atendendo á 
forma da mensaxe e a 
súa intención 
comunicativa: 
anuncios, 
regulamentos. 

CCL 

CAA 

1 

LCB1.5.3. Responde preguntas 
correspondentes á compresión 
literal. 

IDEM CCL 2 

b 

d 

e 

B1.6. Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de comunicación. 

B1.6. Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de 
comunicación. 

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

IDEM CCL 

CD 

CAA 

1  

 

 



 

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

Recoñece de forma global 
o contido principal 
dunha entrevista, 
noticia procedente dos 
medios de 
comunicación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

e 

B1.7. Audición e reprodución de 
textos adecuados ao nivel que 
estimulen o seu interese. 

B1.7. Reproducir textos 
axeitados aos seus gustos e 
intereses. 

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

IDEM CCL 

CAA  

CCEC 

1 

b 

e 

B1.8. Dramatizacións de textos 
literarios adaptados á idade e 
de producións propias. 

B1.8. Dramatizar, de xeito 
colaborativo, textos infantís. 

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

Adecúa a entoación e o 
volume á 
representación 
dramática. 

CCL 1 

b 

e 

B1.9. Produción de textos orais 
breves e sinxelos segundo a 
súa tipoloxía: atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a súa 
intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

B1.9. Producir textos orais 
breves, imitando modelos a 
atendendo á forma e a 
intención comunicativa.  

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

Elabora 
comprensiblemente 
textos orais sinxelos, 
do ámbito escolar e 
social, de diferente 
tipoloxía: avisos, contos 
e anécdotas. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

1 

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

IDEM CCL 

CAA 

CSIEE 

2 

a 

d 

e 

m 

B1.10. Uso dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

B1.10. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

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

IDEM CCL 

CSC 

1 



 

a 

b 

e 

B1.11. Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento 
de comunicación e 
aprendizaxe: escoitar e 
preguntar. 

 

 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo 
a linguaxe oral: escoitar e 
preguntar. 

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

Emprega de xeito efectivo 
a linguaxe oral para 
comunicarse: escoita e 
pregunta  

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

2 

             BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 22% 1º,2º,3º 

trimestre 

b 

e 

B2.1. Lectura de distintos tipos de 
texto: próximos á súa 
experiencia.  

B2.1. Ler en voz alta e en 
silencio, diferentes textos 
sinxelos de carácter infantil. 

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

IDEM  CCL 4  

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

IDEM CCL 1 

e B2.2. Comprensión de textos de 
diversa tipoloxía, adecuados á 
súa idade utilizando a lectura 
como medio para ampliar o 
vocabulario. 

B2.2. Comprender distintos 
tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o 
vocabulario. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun 
texto sinxelo. 

IDEM CCL 

CAA 

2 

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). 

Distingue, de forma xeral, 
entre as diversas 
tipoloxías textuais en 
textos do ámbito 
escolar e social 
(anuncios, contos, 
poemas, teatro e textos 
instructivos). 

CCL 

CAA 

2  

 

 

 

 

 

 

 



 

b 

e 

B2.3. Utilización de estratexias 
para a comprensión lectora de 
textos: consideración do título e 
das ilustracións. Identificación 
de palabras clave. Anticipación 
de hipótese de significado polo 
contexto. Recoñecemento 
básico da tipoloxía textual.  

B2.3. Utilizar de xeito guiado 
estratexias elementais para 
a comprensión lectora de 
textos moi sinxelos de 
diversa tipoloxía. 

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

IDEM CCL 

CAA 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IDEM CCL 

CAA 

1 

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

IDEM CCL 

CAA 

1 

e B2.4. Gusto pola lectura.  

B2.5. Selección de libros segundo 
o gusto persoal.  

B2.6. Lectura dos libros 
establecidos no Plan lector. 

B2.4. Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

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

IDEM CCL 

 

1 

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

IDEM CCL 1 

e 

i 

B2.7. Uso da biblioteca para a 
procura de información e 
utilización da mesma como 
fonte de información e lecer.  

B2.5. Usa, de xeito guiado, a 
biblioteca para localizar 
libros axeitados aos seus 
intereses. 

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. 

Consulta na biblioteca, de 
xeito guiado, diferentes 
fontes bibliográficas 

CCL 

CD 

CAA 

1 

a 

b 

e 

B2.8. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

B2.6. Mostrar interese por ter 
unha biblioteca propia. 

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

IDEM CCL 

CSC 

2 



 

a 

e 

B2.9. Identificación das mensaxes 
transmitidas polo texto. 

B2.7. Identifica, con axuda, a 
estrutura básica de 
diferentes textos lidos. 

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

IDEM CCL 

CAA 

CSC 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Formula hipóteses, de 
xeito guiado, sobre a 
finalidade de diferentes 
textos moi sinxelos 
axeitados á súa idade. 

CCL 

CAA 

CSC 

1 

b 

e 

i 

B2.10. Uso guiada das 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e 
tratamento igualmente guiado, 
da información. 

 

 B2.8. Utilizar de xeito guiado 
as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación 
para a procura da 
información. 

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

IDEM CCL 

CD 

CAA 

2 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 

18% 1º,2º,3º 

trimestre 

b 

e 

m 

B3.1. Produción de textos para 
comunicar coñecementos, 
experiencias e necesidades: 
con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, 
dialogados) e intencións 
comunicativas (informativos, 
literarios e prescritivos). 

B3.1. Producir textos sinxelos 
segundo un modelo con 
diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, 
dialogados) e intencións 
comunicativas(informativos, 
literarios e prescritivos, 
aplicando as regras 
ortográficas de nivel e 
coidando a presentación. 

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, 

Escribe, con axuda, en 
diferentes soportes, 
textos sinxelos propios 
da vida cotiá, do ámbito 
escolar e social,) 
respectando as normas 
gramaticais e 
ortográficas básicas: 
cartas, noticias, 
instrucións, receitas, 
textos literarios… 

CCL 

CD 

CAA 

4  



 

B3.2. Cohesión do texto: 
mantemento do tempo verbal, 
puntuación.  

B3.3. Aplicación das normas 
ortográficas axeitadas ao nivel.  

B3.4. Produción de textos 
segundo o Plan de escritura do 
centro. 

instrucións, receitas, textos 
literarios… 

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

IDEM CCL 

CAA 

4 

b 

e 

m 

B3.5. Valoración da súa propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 
compañeiros.  

B3.2. Valorar a súa propia 
produción escrita, así como 
a produción escrita dos seus 
compañeiros.  

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

IDEM CCL 

CSC 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

e 

B3.6. Normas e estratexias para a 
produción de textos: 
planificación (función, 
destinatario, xeración de ideas, 
estrutura...)  

B3.7. Textualización en frases 
elementais con secuencia 
lineal.  

B3.8. Revisión e mellora do texto.  

B3.3. Aplicar, de xeito guiado, 
todas as fases do proceso 
de escritura na produción de 
textos escritos de distinta 
índole: planificación, 
textualización, revisión e 
reescritura. 

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.  

IDEM CCL 

CAA 

CSIEE  

3 

b 

e 

i 

B3.9. Creación de textos utilizando 
a linguaxe verbal e non verbal 
con intención informativa: 
carteis publicitarios. Anuncios. 
Cómics. 

B3.4. Elaborar, de xeito guiado, 
proxectos individuais ou 
colectivos sobre diferentes 
temas da área. 

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

Elabora, de forma guiada, 
gráficas sinxelas sobre 
experiencias 
realizadas. 

CCL 

CAA 

1 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de 
forma guiada, textos sinxelos, 
que ilustra con imaxes de 

IDEM CCL 

CD 

CAA 

4 



 

carácter redundante co 
contido. 

 

 

 

 
e 

i 

B3.10. Creación de textos 
utilizando as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación de 
xeito guiado. 

B3.11. Produción de textos 
segundo o Plan de escritura do 
centro.  

B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación 
de xeito guiado para 
presentar as súas produción. 

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

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

CCL 

CD 

CAA 

1 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

21% 1º,2º,3º 

trimestre 

b 

e 

B4.1. A palabra.  

B4.2. Recoñecemento das 
distintas clases de 
palabras(nome, verbo, 
adxectivo, pronomes, artigos) 
Características e uso de cada 
clase de palabra. 

B4.3. Tempos verbais: presente, 
pasado e futuro. 

B4.1. Aplicar os coñecementos 
gramaticais básicos sobre a 
estrutura da lingua, 
(categorías gramaticais), 
para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

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

IDEM CCL 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IDEM CCL 2 

e B4.2. Recoñecemento das 
distintas clases de palabras 
(nome, verbo, adxectivo, 
pronomes, artigos). 
Características e uso de cada 
clase de palabra. 

B4.2. Desenvolver as destrezas 
e competencias lingüísticas 
a través do uso da lingua. 

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

IDEM CCL 1 

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

IDEM CCL 1 



 

B4.4. Vocabulario. Frases feitas. 
Formación de substantivos, 
adxectivos e verbos. Recursos 
derivativos: prefixos e sufixos.  

B4.5. Recoñecemento dos 
constituíntes oracionais: a 
oración simple, suxeito e 
predicado.  

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

Responde ás preguntas 
quen? e que? 

CCL 1  

 

 

b 

e 

B4.6. Ortografía: utilización das 
regras básicas de ortografía e 
puntuación.  

B4.3. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre as regras 
ortográficas para favorecer 
unha comunicación máis 
eficaz. 

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

Utiliza os signos de 
puntuación: punto (.), 
coma (,) para 
enumeracións, signos 
de interrogación e 
exclamación e os dous 
puntos e as normas 
ortográficas propias do 
nivel e as aplica. 

CCL 4 

b 

e 

B4.7. Clases de nomes: comúns e 
propios. 

B4.8. As relacións gramaticais 
Recoñecemento e explicación 
reflexiva das relacións que se 
establecen entre o substantivo 
e o resto dos compoñentes do 
grupo nominal. 

B4.4. Desenvolver estratexias 
para mellorar a comprensión 
oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

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

IDEM CCL 2 

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

Utiliza signos de 
puntuación (punto, 
coma, dous puntos, 
signos de interrogación 
e exclamación) nas 
súas composicións 
escritas. 

CCL 2  

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

IDEM CCL 4 



 

e 

i 

B4.9. Utilización do material 
multimedia educativo e outros 
recursos didácticos ao seu 
alcance e propios da súa idade. 

B4.5. Utilizar programas 
educativos dixitais para 
realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

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

IDEM CCL 

CD 

CAA 

1 

d 

e 

o 

B4.10. Identificación das 
variedades da lingua na nosa 
comunidade autónoma. 
Identificación das similitudes e 
diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

B4.6. Comparar aspectos 
básicos das linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada. 

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

Recoñece diferencias e 
similitudes entre as 
linguas que coñece.. 

CCL 

CAA 

1 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 12% 1º,2º,3º 

trimestre 

d 

e 

B5.1. Valoración dos textos 
literarios como fonte de gozo 
persoal. 

B5.1. Valorar textos como fonte 
de lecer e información. 

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

Desfruta de forma global, 
de  textos propios da 
literatura infantil: 
contos, cancións, 
poesía, cómics, refráns 
e adiviñas 

CCL 

CCEC 

2  

d 

e 

B5.2. Lectura guiada e comentada 
de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual.  

B5.3. Identificación de recursos 
literarios.  

B5.2. Iniciar a lectura e 
expresiva de textos literarios 
narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica 
escolar. 

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

IDEM CCL 

CAA 

CCEC 

2 

LCB5.2.2. Interpreta, 
intuitivamente e con axuda, a 
linguaxe figurada en textos 

IDEM CCL 

CAA 

1 



 

literarios (personificacións)
  

d 

e 

B5.4 Valoración de recursos 
literarios. 

B5.3. Valorar os recursos 
literarios da tradición oral: 
poemas, cancións, contos, 
refráns, adiviñas. 

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

Desfruta dos recursos 
literarios da tradición 
oral: poemas, cancións, 
contos, refráns, 
adiviñas. 

CCL 

CCEC 

1 

b 

e 

B5.5 Creación de textos literarios 
en prosa ou en verso: contos, 
poemas, adiviñas, cancións, e 
teatro.  

B5.5. Reproducir, con axuda, a 
partir de modelos dados, 
textos literarios sinxelos: 
contos e poemas. 

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

IDEM CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

2 

a 

b 

e 

B5.6. Comprensión, memorización 
e recitado de poemas co ritmo, 
entoación e dicción adecuados.  

B5.6. Reproducir textos 
literarios breves e moi 
sinxelos adaptados á súa 
idade. 

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

IDEM CCL 2  

d 

e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios. 

B5.7. Participar con interese en 
dramatizacións de sinxelos 
textos literarios adaptados á 
idade. 

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

IDEM CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

1 

d 

e 

o 

B5.8. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada) 
como vehículo de comunicación 
e como recurso de lecer 
persoal. 

B5.8. Valorar a literatura en 
calquera lingua, 
especialmente en lingua 
galega, como vehículo de 
comunicación e como 
recurso de lecer persoal. 

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

Desfruta a literatura en 
calquera lingua, 
especialmente en 
lingua galega, como 
vehículo de 
comunicación e como 
recurso de lecer 
persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 

1 

 



 

 
 
13.5. Lingua Galega e literatura 
 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO  SEGUNDO   

Obxec 

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

Competencias 
clave 

Peso 
Temporali

zación 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 28%  

a 
e 

B1.1. Comprensión e valoración de textos 
orais sinxelos procedentes da radio e da 
televisión para obter información xeral e 
relevante sobre feitos e acontecementos 
próximos á experiencia infantil e ao 
contorno máis inmediato. 

B1.1. Comprender a información 
xeral e relevante de textos orais 
sinxelos procedentes da radio ou 
da televisión, próximos á 
experiencia infantil.  

LGB1.1.1. Comprende a información 
xeral e relevante de textos orais 
sinxelos procedentes da radio ou da 
televisión, próximos á experiencia 
infantil.  

IDEM CCL 
CAA 

2 1º 

LGB1.1.2. Recoñece a función dos 
medios de comunicación como fonte 
de información. 

IDEM CCL 
CSC 

1 1º 

b 
d 
e 
i 

B1.2. Comprensión global e específica de 
informacións audiovisuais sinxelas 
procedentes de diferentes soportes 
establecendo relacións de identificación, 
de clasificación e de comparación entre 
elas. 

B1.2. Comprende informacións 
audiovisuais sinxelas procedentes 
de diferentes soportes. 

LGB1.2.1. Comprende informacións 
relevantes sinxelas dos documentos 
audiovisuais que inclúan imaxes e 
elementos sonoros de carácter 
redundante. 

IDEM CCL 
CD 
CAA 
CSC 

2 2º e 3º 

a 
b 
c 
e 
o 

B1.3. Comprensión e produción de textos 
orais sinxelos para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso cotián 
(breves exposición ante a clase, 
conversas sobre contidos de aprendizaxe 
e explicación sobre a organización do 
traballo). 

B1.3. Comprender e producir 
textos orais sinxelos, propios do 
uso cotián ou do ámbito 
académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa 
entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é 
preciso. 

IDEM CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

1 1º e 2º 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición 
breve da clase ou explicacións sobre 
a organización do traballo e pregunta, 
se é preciso, para verificar a súa 
comprensión. 

IDEM CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 



 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos 
orais sinxelos ante a clase e responde 
preguntas elementais sobre o seu 
contido. 

IDEM CCL 
CSIEE 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

LGB1.3.4. Participa no traballo en 
grupo. 

 CCL 
CSIEE 
CAA 

1 1º, 2º e 3º 

a 
c 
e 
o 

B1.4. Actitude de escoita adecuada ante 
situacións comunicativas e respecto das 
opinións de quen fala, sen interrupcións 
inadecuadas. 

B1.4. Manter unha actitude de 
escoita adecuada, respectando as 
opinións dos e das demais. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións 
dos e das demais en conversas e 
exposicións, sen interromper. 

IDEM CCL 
CSC 

1 1º 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da 
persoa que fala. 

IDEM CCL 
CSC 

1 1º 

a 
c 
d 
e 

B1.5. Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas da aula 
(peticións, anuncios, ordes, explicacións 
sinxelas, avisos, instrucións, conversas 
ou narracións de feitos vitais, emocións e 
sentimentos), con valoración e respecto 
das normas que rexen a interacción oral 
(quendas de palabra, ton adecuado, 
mantemento do tema, mostra de interese, 
mirar a quen fala, actitude receptiva de 
escoita e respecto ás opinións das 
demais persoas).  

B1.5. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que 
se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas 
normas que rexen a interacción 
oral.  

LGB1.5.1. Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais. 

IDEM CCL 
CSC 
CAA 

1 2º 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das 
persoas participantes nos 
intercambios orais.  

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 

1 2º 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela. 

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 

1 1º, 2º e 3º 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun 
intercambio comunicativo oral. 

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 

1 1º e 2º 



 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun 
intercambio comunicativo oral, mostra 
interese, unha actitude receptiva de 
escoita e respecta as opinións das 
demais persoas.  

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 

2 3º 

LGB1.5.6. Participa na conversa 
formulando e contestando preguntas. 

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

1 1º, 2º e 3º 

a 
b 
e 
o 

B1.6. Uso de fórmulas de tratamento 
adecuadas para saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar axuda. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento 
adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais. 

LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento 
adecuadas para saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar axuda.  

IDEM CCL 
CAA 

1 1º, 2º e 3º 

b 
d 
e 

B1.7. Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida. 

B1.7. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás 
achegas dos e das demais e contribúe 
ao traballo en grupo. 

Amosa respecto ás 
achegas dos e das 
demais e contribúe 
con pequenas 
aportacións ao 
traballo en grupo 

CCL 
CAA 
CSIEE 

1 1º, 2º e 3º 

e 
o 

B1.8. Interese por expresarse oralmente 
coa pronuncia e coa entoación 
adecuadas. 

B1.8. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas. 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
axeitada a cada acto comunicativo e 
propia da lingua galega. 

Interésase por 
expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e 
entoación axeitada 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

2 1º, 2º e 3º 

a 
d 
e 
o 

B1.9. Uso dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas, en especial ás referentes ao 
xénero, ás razas e ás etnias. 

B1.9. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe 
discriminatoria e sexista evidente. 

IDEM CCL 
CSC 

1 1º e 2º 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas, en 
especial ás referentes ao xénero, ás 
razas e ás etnias. 

IDEM CCL 
CSC 

1 3º 



 

a 
d 
e 
o 

B1.10. Identificación da lingua galega con 
diversos contextos de uso oral da lingua: 
en diferentes ámbitos profesionais 
(sanidade, educación, medios de 
comunicación...) e en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B1.10. Identificar a lingua galega 
con diversos contextos de uso 
oral. 

LGB1.10.1. Identifica a lingua galega 
oral con diversos contextos 
profesionais: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

IDEM CCL 
CCEC 

1 1º 

LGB1.10.2. Recoñece a validez da 
lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

IDEM CCL 
CCEC 
CSC 

1 1º 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 26%  

b 
e 
I 
j 
o 

B2.1. Comprensión de informacións 
concretas en textos de uso cotián como 
invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 
B2.2. Comprensión de información xeral 
sobre feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en textos 
procedentes dos medios de comunicación 
social, especialmente a noticia. 
B2.3. Localización de información en 
textos para aprender vinculados á 
experiencia, tanto en textos producidos 
con finalidade didáctica como nos de uso 
cotián (folletos, descricións, instrucións e 
explicacións). 

B2.1. Comprender e localizar 
información explícita en textos 
sinxelos de uso cotián ou 
procedentes dos medios de 
comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos sinxelos, sobre 
feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado, 
procedentes dos medios de 
comunicación. 

IDEM CCL 
CD 
CSC 

4 1º 

LGB2.1.2. Comprende informacións 
concretas en textos sinxelos, propios 
de situacións cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 

IDEM CCL 4 2º 

LGB2.1.3. Localiza información en 
textos vinculados á experiencia, tanto 
os producidos con finalidade didáctica 
como os de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e 
explicacións). 

Localiza algunha 
información en 
textos vinculados á 
experiencia. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

4 3º 

b 
e 

B2.4. Integración de coñecementos e de 
informacións procedentes de ilustracións. 

B2.2. Interpretar e comprender, de 
maneira xeral, a información 
procedente de ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de 
ilustracións. 

IDEM CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

2 1º, 2º e 3º 



 

a 
b 
e 

B2.5. Lectura guiada de textos adecuados 
aos intereses infantís para chegar 
progresivamente á expresividade e 
autonomía lectoras. 
B2.6. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios e non 
literarios. 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos 
adecuados aos seus intereses 
para chegar progresivamente á 
expresividade e autonomía 
lectoras, e dramatiza cando é 
preciso. 

LGB2.3.1. Descodifica de forma 
axeitada na lectura de textos diversos. 

IDEM CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz 
alta, coa velocidade adecuada. 

Le textos sinxelos en 
voz alta, cunha 
velocidade superior 
a 50 palabras por 
minuto. 

CCL 2 1º, 2º e 3º 

LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas 
de textos. 

IDEM CCL 
CSC 

2 1º, 2º e 3º 

a 
b 
e 
i 

B2.7. Introdución ao uso das bibliotecas 
da aula e do centro, como instrumento 
cotián de busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos. 

B2.4. Coñecer, de forma xeral, o 
funcionamento da bibliotecas de 
aula, e de centro como 
instrumento cotián de busca de 
información e fonte de recursos 
textuais diversos. 

LGB2.4.1. Usa a biblioteca de aula 
con certa autonomía, para obter datos 
e informacións, e colabora no seu 
coidado e mellora. 

Usa a biblioteca de 
aula con certa 
autonomía e 
colabora no seu 
coidado e mellora. 

CCL 
CAA 
CSC 

1 1º, 2º e 3º 

LGB2.4.2. Coñece, de xeito xeral, o 
funcionamento da biblioteca de aula e 
de centro, como instrumento cotián de 
busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos 

IDEM CCL 
CAA 
CSC 

1 1º, 2º e 3º 

a 
b 
e 

B2.8. Mantemento adecuado e ampliación 
da biblioteca persoal. 

B2.5. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia. 

LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza 
os seus libros. 

IDEM CCL 
CAA 
CSC 

1 1º, 2º e 3º 

a 
b 
e 
o 

B2.9. Interese polos textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e como medio de 
comunicación de experiencias, de 
regulación da convivencia e de lecer. 

B2.6. Amosar interese polos textos 
como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación e de lecer.  

LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe, medio de 
comunicación e de lecer. 

Amosa interese pola 
lectura como fonte 
de aprendizaxe e 
lecer. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1 1º, 2º e 3º 

a 
b 
e 
m 

B2.10. Desenvolvemento da autonomía 
lectora, da capacidade de elección de 
temas e de textos e de expresión das 
preferencias persoais, así como a 

B2.7. Amosar certa autonomía 
lectora e capacidade de selección 
de textos do seu interese, así 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu 
interese con certa autonomía, en 
función dos seus gustos e 
preferencias. 

IDEM CCL 1 1º, 2º e 3º 



 

o apreciación do texto literario como 
recurso de gozo persoal. 
 

como ser quen de expresar 
preferencias.  

LGB2.7.2. Explica dun xeito moi 
sinxelo as súas preferencias lectoras. 

IDEM CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

1 1º, 2º e 3º 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 16%  

a 
b 
e 
o 

B3.1. Produción e reescritura de textos 
sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, felicitacións, 
notas ou avisos, utilizando as 
características habituais deses textos. 
B3.2. Composición de textos sinxelos 
propios dos medios de comunicación 
social e/ou dos seus elementos (novas, 
titulares, pés de foto…) sobre 
acontecementos próximos á experiencia 
do alumnado en soportes habituais no 
ámbito escolar. 
B3.3. Composición de textos sinxelos 
relacionados coa escola para obter, 
organizar e comunicar información 
(cuestionarios, listaxes, descricións, 
explicacións elementais). 
B3.4. Respecto polas convencións xerais 
da escrita: uso das maiúsculas e do 
punto. 
B3.5. Utilización de xeito guiado de 
estratexias para a produción de textos, 
respondendo as preguntas de para quen, 

B3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos, relativos a situacións 
cotiás infantís, aqueles propios dos 
medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos 
relativos a situacións cotiás infantís 
como invitacións,felicitacións, notas 
ou avisos, utilizando as características 
habituais deses textos. 

Produce e reescribe 
textos relativos a 
situacións cotiás 
infantís como 
invitacións, 
felicitacións, notas 
ou avisos, utilizando 
un guión previo. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

1 1º, 2º e 3º 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con 
coherencia xeral e de xeito creativo. 

Elabora o texto, con 
coherencia xeral. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

2 1º, 2º e 3º 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o 
punto, a coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación. 

Usa nos seus 
escritos o punto, a 
coma, dous puntos, 
signos de 
exclamación e 
interrogación. 

CCL 2 1º, 2º e 3º 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as 
regras ortográficas, con especial 
atención ao uso das maiúsculas. 

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 

2 1º, 2º e 3º 



 

e que escribir, recoñecendo o tipo de 
texto (nota, aviso, conto). 

LGB3.1.5. Compón, seguindo 
modelos, textos relacionados coa 
escola (listaxes, descricións e 
explicacións elementais) ou cos 
medios de comunicación social (novas 
sinxelas, titulares, pés de foto) sobre 
acontecementos próximo á súa 
experiencia. 

Compón, seguindo 
modelos, textos 
relacionados coa 
escola (listaxes, 
descricións e 
explicacións 
elementais) ou cos 
medios de 
comunicación social 
(novas sinxelas, 
titulares) sobre 
acontecementos 
próximo á súa 
experiencia. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

2 1º, 2º e 3º 

a 
b 
e 
j 
o 

B3.6. Creación de textos sinxelos con 
intención informativa utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

B3.2. Elaborar textos sinxelos que 
combinen a linguaxe verbal e a 
non verbal. 

LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

IDEM CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

2 1º, 2º e 3º 

b 
d 
e 
i 
j 

B3.7. Iniciación á utilización de programas 
informáticos de procesamento de textos. 

B3.3. Usar de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

Iníciase no uso, de 
xeito guiado, de 
programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

1 3º 

b 
e 
i 
j 

B3.8. Utilización de elementos gráficos e 
sinxelos como a ilustración para facilitar a 
comprensión. 

B3.4. Utilizar recursos gráficos, 
como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos. 

LGB3.4.1. Ilustra creativamente os 
seus textos con imaxes redundantes 
co seu contido. 

Ilustra os seus textos
con imaxes 
redundantes co seu 
contido. 

CCL 
CD 
CSIEE 

1 1º, 2º e 3º 



 

a 
b 
e 
i 

B3.9. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 
B3.10. Interese polos textos escritos 
como medio de aprendizaxe, como medio 
de comunicación de experiencias, de 
regulación da convivencia e de expresión 
creativa. 

B3.5. Presentar adecuadamente 
os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

LGB3.5.1. Presenta os textos 
seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: disposición 
no papel, limpeza e calidade 
caligráfica. 

IDEM CCL 
CD 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita 
como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

Valora a lingua 
escrita como medio 
de comunicación e 
de expresión 

CCL 
CSC 

1 1º, 2º e 3º 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 17%  

e B4.1. Inicio na identificación implícita e 
uso dos termos lingüísticos elementais, 
nas actividades de produción e 
interpretación: denominación dos textos 
traballados; enunciado, palabra e sílaba, 
nome común e nome propio. 
B4.2. Observación das variacións 
morfolóxicas (de singular e plural, 
feminino e masculino) en textos. 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical básica, 
como apoio á comprensión e á 
produción de textos, así como 
aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos 
textos traballados e recoñece nestes, 
enunciados, palabras e sílabas. 

IDEM CCL 
CAA 

1 1º, 2º e 3º 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra. 

IDEM CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e 
propios a partir de palabras dadas, 
frases ou textos. 

IDEM CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número 
de palabras dadas. 

IDEM CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

b 
e 

B4.3. Coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas. 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas 
ortográficas máis sinxelas.  

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as 
normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

Coñece e emprega 
de forma xeral as 
normas ortográficas 
máis sinxelas 
(maiúsculas, mp, 
mb, rr, r inicial, q, c, 
g, gu…) 

CCL 
CSC 
CCEC 

4 1º, 2º e 3º 

e B4.4. Recoñecemento da relación entre 
son e grafía no sistema lingüístico galego. 

B4.3. Recoñecer a relación entre o 
son e grafía, así como as palabras 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre 
son e grafía. 

IDEM CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 



 

B4.5. Identificación da palabra como 
instrumento para a segmentación da 
escritura. 

como instrumento para a 
segmentación da escritura. 

LGB4.3.2. Identifica as palabras como 
instrumento para a segmentación da 
escritura. 

IDEM CCL 
CAA 

1 1º, 2º e 3º 

a 
d 
e 
h 
m 

B4.6. Observación das diferenzas entre a 
lingua oral e a lingua escrita. 

B4.4. Recoñecer de forma xeral, 
as diferenzas entre a lingua oral e 
a lingua escrita. 

LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, 
as diferenzas entre a lingua oral e a 
lingua escrita. 

IDEM CCL 
CCEC 

2 1º, 2º e 3º 

a 
d 
e 
h 
m 

B4.7. Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia comunicativa 
integrada. 

B4.5. Comparar aspectos básicos 
das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia 
integrada. 

LGB4.5.1. Compara aspectos moi 
elementais e evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

Recoñece 
diferenzas e 
similitudes moi 
elementais e 
evidentes entre as 
linguas que coñece. 

CCL 
CAA 

2 1º, 2º e 3º 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 13%  

b 
d 
e 
o 

B5.1. Recreación e reescritura de 
diversos textos literarios sinxelos 
(narrativos ou poéticos): contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando modelos. 
B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de gozo 
persoal. 

B5.1. Recrear e reescribir diversos 
textos literarios, usando modelos. 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe 
diversos textos literarios sinxelos: 
contos, poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos de 
sorte; usando modelos. 

IDEM CCL 
CAA 
CCEC 

2 1º, 2º e 3º 

LGB5.1.2. Valora os textos da 
literatura galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

Desfruta dos textos 
da literature galega. 

CCL 
CCEC 

1 1º, 2º e 3º 

b 
d 
e 
i 

B5.3. Lectura guiada de textos adecuados 
aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade e á 
autonomía lectoras. 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos 
adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á 

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos 
en silencio, adecuados aos intereses 
infantís, para chegar progresivamente 
á autonomía lectora. 

IDEM CCL 
CCEC 
CD 

2 1º, 2º e 3º 



 

expresividade e á autonomía 
lectoras. 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos 
en voz alta, adecuados aos intereses 
infantís, para chegar progresivamente 
á expresividade lectora. 

IDEM CCL 
CCEC 
CD 

2 1º, 2º e 3º 

B 
e 

B5.4. Recreación e composición de 
poemas sinxelos e relatos breves para 
comunicar sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados de 
ánimo ou lembranzas. 

B5.3. Recrear e compoñer poemas 
sinxelos e relatos breves a partir 
de modelos sinxelos dados. 

LGB5.3.1. Recrea e compón poemas 
sinxelos e relatos breves, a partir de 
modelos sinxelos dados, para 
comunicar sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados de 
ánimo ou lembranzas. 

Recrea relatos 
breves a partir de 
modelos sinxelos 
dados. 

CCL 
CCEC 
CSC 

2 1º, 2º e 3º 

b 
d 
e 

B5.5. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

B5.4. Participar en dramatizacións 
de textos literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

LGB5.4.1. Participa en dramatizacións 
de textos literarios sinxelos adaptados 
á súa idade. 

IDEM CCL 1 1º, 2º e 3º 

a 
d 
e 
o 

B5.6. Valoración da literatura en calquera 
lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

B5.5. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 
gozo persoal. 

LGB5.5.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, e como recurso de 
gozo persoal. 

Desfruta da literatura 
en calquera lingua. 

CCL 
CSC 
CCEC 

2 1º, 2º e 3º 

a 
d 
e 
o 

B5.7. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan 
noutras culturas. 
B5.8. Comparación de imaxes, símbolos e 
mitos facilmente interpretables que 
noutras culturas serven para entender o 
mundo e axudan a coñecer outras 
maneiras de relacións sociais. 

B5.6. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas 
persoais, sociais e culturais. 

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por 
coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

IDEM CCL 
CCEC 

1 3º 

 
 
 
 
 
 



 

 
13.6. Valores Socias e Cívicos 
 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEGUNDO   

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para 

superar a área 
Competencias 

clave 

Peso 

% 

Tempor
alizació

n 

 BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA                                     35%  

m B1.1. O autocoñecemento. A 
autopercepción. A imaxe dun 
mesmo/a. As calidades persoais. A 
percepción das emocións. O 
recoñecemento das emocións. A 
linguaxe emocional. 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 
mesmo/a en base ás 
autopercepcións e  

autodescrición de calidades. 

VSCB1.1.1. Recoñece e describe 
verbalmente os seus estados de 
ánimo en composicións libres. 

IDEM CSC 

CCL 

3% 1º 

a 

m 

B1.2. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e 
verbalización. Asociación 
pensamento-emoción.  

B1.3. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva.  

B1.2.Estruturar un pensamento 
efectivo empregando as emocións 
de forma positiva. 

VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a 
sentimentos negativos e 
emprega estratexias sinxelas 
para transformalos. 

IDEM CSC  

CSIEE 

 

3% 

 

1º 

VSCB1.2.2. Motívase mediante 
estratexias sinxelas de 
pensamento en voz alta durante 
o traballo individual e grupal. 

IDEM CSIEE 

CAA 

 

3% 

 

1º,2º e 
º3º 

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación 
das súas emocións. 

Realiza un adecuado 
recoñecemento e 
identificación das 
súas emocións 
primarias. 

CCL 

CSIEE 

 

4% 

 

1º 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo 
a preguntas de persoas adultas, 

Expresa, respondendo 
a preguntas de 

CCL 

CSC 

3% 1º,2º e 
3º 



 

os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez 
que respecta os dos e das 
demais nas actividades 
cooperativas. 

persoas adultas, os 
seus sentimentos, e 
necesidades, á vez 
que respecta os dos 
e das demais nas 
actividades 
cooperativas. 

b B1.4. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e 
ás demais persoas. A realización 
responsable das tarefas escolares. A 
motivación. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación 
extrínseca e esforzándose para o 
logro de éxitos individuais e 
compartidos. 

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

Ás veces asume as 
súas 
responsabilidades 
durante a 
colaboración. 

CSC           

CSIEE 

 

4% 

 

1º,2º e 
3º 

VSCB1.3.2. Realiza, respondendo 
a preguntas de persoas adultas, 
unha autoavaliación 
responsable da execución das 
tarefas. 

Iníciase na 
autoavaliación 
responsable, 
respondendo a 
preguntas de 
persoas adultas 
sobre a execución 
de tarefas. 

CSC  

CAA  

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 

b 

m 

B1.5. A autonomía persoal e a 
autoestima. Seguridade nun mesmo e 
nunha mesma, iniciativa, autonomía 
para a acción, confianza nas propias 
posibilidades. A toma de decisións 
persoal meditada. Tolerancia á 
frustración. 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar 
decisións, manexando as 
dificultades para superar 
frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas. 

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento 
creativo na formulación de 
propostas de actuación. 

IDEM CSC               

CSIEE 

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 

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

Ás veces toma 
iniciativas de 
actuación durante a 
colaboración. 

CSC 

CSIEE 

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 

a 

c 

B1.6. A iniciativa. A automotivación. A 
autoproposta de desafíos. 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais 

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

IDEM CSIEE 

 CSC 

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 



 

responsabilizándose do ben 
común. 

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

Esfórzase en formular 
claramente 
problemas de 
convivencia. 

CSC        

CCL      

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 

 BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS                  30%  

m B2.1. As habilidades de comunicación. A 
percepción e o emprego do espazo 
físico na comunicación. Os elementos 
da comunicación non verbal que 
favorecen o diálogo: ton de voz e 
maneira de falar. Adecuación a 
diferentes contextos. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos 
e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal 
e non verbal. 

VSCB2.1.1 Expresar con claridade 
sentimentos e emocións. 

Esfórzase en expresar 
con claridade 
sentimentos e 
emocións. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

3% 2º  

VSCB2.1.2.Emprega a 
comunicación verbal en relación 
coa non verbal en exposicións 
orais para expresar opinións, 
sentimentos e emocións. 

iIDEM CAA 

CSIEE 

3% 1º,2º e 
3º 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe 
para comunicar afectos e 
emocións con amabilidade. 

IDEM CCL 

CSC 

3% 1º,2º e 
3º 

m 

e 

B2.2. A aserción. Exposición e defensa 
das ideas propias con argumentos 
fundados e razoables empregando 
estratexias de comunicación 
construtivas. 

B2.2. Empregar a aserción. VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe 
positiva. 

Esfórzase en 
empregar a 
linguaxe positiva. 

CCL 

CSC 

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 

c 

m 

B2.3. A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, 
observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo. 

B2.3. Establecer relacións 
interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais. 

VSCB2.3.1. Emprega diferentes 
habilidades sociais básicas. 

IDEM CSC  

4% 

 

1º,2º e 
3º 

a B2.4. O respecto, a tolerancia e a 
valoración das demais persoas. As 

VSCB2.4.1. Identifica distintas 
maneiras de ser e actuar. 

IDEM CSC 

CSIEE 

 

3% 

 



 

diferenzas culturais. Análise de 
situacións na escola e fóra dela que 
producen sentimentos positivos ou 
negativos no alumnado. 

B2.5. A diversidade. Respecto polos 
costumes e modos de vida diferentes 
ao propio. 

B2.4. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas. 

1º,2º e 
3º 

VSC2.4.2. Identifica necesidades 
dos compañeiros e 
compañeiras, resalta as súas 
calidades e emite 
cumprimentos. 

Identifica necesidades 
dos compañeiros e 
compañeiras. 

CSC  

CSIEE 

 

3% 

 

1º,2º e 
3º 

c 

m 

B2.6. As condutas solidarias. A 
disposición de apertura cara aos 
demais: compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 

B2.5. Contribuír á mellora do clima do 
grupo amosando actitudes 
cooperativas e establecendo 
relacións respectuosas. 

VSCB2.5.1. Forma parte activa das 
dinámicas do grupo. 

IDEM CSC 

CSIEE 

4% 1º,2º e 
3º 

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

Establece e mantén 
relacións 
emocionais 
amigables. 

CSC 

CSIEE 

4% 1º,2º e 
3º 

 BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS                                       35%  

b 

m 

B3.1. Aplicación dos valores cívicos en 
situacións de convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro escolar, 
grupo, amizades, localidade). 
Desenvolvemento de actitudes de 
comprensión e solidariedade. 
Valoración do diálogo para solucionar 
os conflitos de intereses en relación 
coas demais persoas. 

B3.2. Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais 
nos grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e decisións. 

B3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos.  

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

Establece relacións de 
confianza cos 
iguais. 

CSC 

CSIEE 

 

2% 

 

1º,2º e 
3º 

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

IDEM CSC 

CSIEE 

 

2% 

 

1º,2º e 
3º 



 

b B3.3. A interdependencia e a 
cooperación. A interdependencia 
positiva e a participación equitativa. 
As condutas solidarias. A aceptación 
incondicional do outro. A resolución 
de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e 
das demais. A disposición de apertura 
cara ao outro, compartir puntos de 
vista e sentimentos.  

B3.4. Estruturas e técnicas da 
aprendizaxe cooperativa. 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo 
a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

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

IDEM CAA 

CSIEE 

CSC 

 

2% 

 

1º,2º e 
3º 

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

IDEM CSC  

2% 

 

1º,2º e 
3º 

a B3.5. Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e asumidas 
polo grupo e pola comunidade. 
Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a 
convivencia frutífera no ámbito social. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da 
comunidade educativa, 
empregando o sistema de valores 
persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as 
normas da aula. 

IDEM CCL 

CSC 

1% 1º 

VSCB3.3.2. Pon en práctica 
procesos de razoamento 
sinxelos para valorar se 
determinadas condutas son 
acordes coas normas de 
convivencia escolares. 

IDEM CSC 

CSIEE 

 

2% 

 

1º 

VSCB3.3.3 Participa na 
elaboración das normas da aula 

IDEM CCL 

CSC 

CSIEE 

 

1% 

 

1º 

VSCB3.3.4. Respecta as normas 
do centro escolar. 

IDEM CSC  

2% 

 

1º,2º e 
3º 

c B3.6. A resolución de conflitos. A 
linguaxe positiva na comunicación de 

B3.4. Participar activamente na vida 
cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o 

VSCB3.4.1. Resolve problemas 
persoais da vida escolar 

Esfórzase en resolver 
problemas persoais 
da vida escolar 

CSC 

CSIEE 

 

2% 

 



 

pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais.  

conflito en oportunidade e usando 
a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos 
persoais. 

mantendo unha independencia 
adecuada á súa idade. 

mantendo unha 
independencia 
adecuada á súa 
idade. 

1º,2º e 
3º 

VSCB3.4.2. Escoita as razón das 
persoas coas que entra en 
conflito, compréndeas, na 
medida das súas posibilidades e 
exponas oralmente. 

Escoita as razóns das 
persoas coas que 
entra en conflito, 

CCL 

CSIEE 

CSC 

2% 1º,2º e 
3º 

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

IDEM CSC 

CSIEE 

2% 1º,2º e 
3º 

VSCB3.4.4. Explica conflitos, 
causas e as súas posibles 
solucións, tendo en conta os 
sentimentos básicos das partes. 

Explica conflitos, 
causas e as súas 
posibles solucións, 

CSC 

CCL 

2% 1º,2º e 
3º 

a B3.7. Os dereitos e deberes. A 
declaración dos Dereitos do Neno: 
alimentación, vivenda e xogo. 
Igualdade de dereitos dos nenos e 
nenas no xogo e no emprego dos 
xoguetes. 

B3.5. Analizar, en relación coa 
experiencia de vida persoal, a 
necesidade de preservar os 
dereitos á alimentación, á vivenda 
e ao xogo de todos os nenos e 
nenas do mundo. 

VSCB3.5.1. Representa 
plasticamente a necesidade da 
alimentación, a vivenda e o xogo 
para os nenos e as nenas. 

IDEM CSC 

CCAC 

1%    1º 

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. 

Explica as 
consecuencias para 
os nenos e para as 
nenas dunha mala 
alimentación. 

CSC 

CL 

CSIEE 

2%    1º 

VSCB3.5.3. Respecta a igualdade 
de dereitos dos nenos e das 

IDEM CSC 2% 1º,2º e 
3º 



 

nenas no xogo e no emprego 
dos xoguetes. 

d 

m 

B3.8. As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das 
medidas que contribúen a un 
equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de oportunidades. 
Valoración da igualdade de dereitos 
de homes e de mulleres na familia e 
no mundo laboral e social. 

B3.6. Participar activamente na vida 
cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade 
entre homes e mulleres. 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas 
do outro sexo en diferentes 
situacións escolares. 

IDEM CSC 

CCL 

2% 1º,2º e 
3º 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes 
tipos de actividades 
independentemente do seu 
sexo. 

IDEM CSC 

CSIEE 

1% 1º,2º e 
3º 

c 

k 

B3.9. Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes no ámbito 
escolar e doméstico.  

B3.10. Actitudes e estratexias de 
promoción de formas de vida 
saudable e de calidade. 

B3.7. Tomar medidas preventivas, 
valorando a importancia de previr 
accidentes domésticos. 

VSCB3.7.1. Valora a importancia 
do coidado do corpo e a 
saúde e de previr accidentes 
domésticos. 

Valora a importancia 
do coidado do 
corpo e a saúde 

CSIEE      2%      2º  

VSCB3.7.2. Razoa as repercusións 
de determinadas condutas de 
risco sobre a saúde e a calidade 
de vida. 

Razoa as repercusións 
de determinadas 
condutas de risco 
sobre a saúde 

CCL 

CSIEE 

2% 2º 

VSCB3.7.3.Expresa as medidas 
preventivas dos accidentes 
domésticos máis frecuentes. 

IDEM CCL 

CSC 

1% 1º e 2º 

 
 
  



 

13.7. Educación Artística (Educación 
Plástica) 
 

ÁREA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
CURSO 2º (SEGUNDO) 

Obxec 

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

Competencias 
clave 

Peso
% 

Tempora
lización 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

50%  

j 
e 

B1.1.Exploración sensorial de 
elementos presentes no contorno 
natural (plantas, árbores, minerais, 
animais, auga etc.).  
B1.2. Observación de elementos 
plásticos do entorno artificial 
(edificios, mobiliario urbano, 
luminosos, sinais etc.). 

B1.1. Identificar as diferentes 
materiais e formas de expresión 
plástica. 

EPB1.1.1. Describe e identifica 
as calidades e as características 
dos materiais, dos obxectos e 
dos instrumentos presentes no 
contexto natural e artificial. 
  

B1.1. Identifica as 
calidades e as 
características dos 
materiais, dos obxectos 
e dos instrumentos 
presentes no contexto 
natural e artificial. 

CCEC 
CCL 

4 1º, 2º e 
3º 

B1.3. Observación comentario da 
obra plástica e visual no contexto, en 
exposicións e en museos. 
B1.4. Curiosidade por descubrir as 
posibilidades artísticas que ofrece o 
contexto. Identificación de nomes da 
profesión artística. 
B1.5. Descrición de imaxes presentes 
no contexto. 
B1.6. Exploración dos elementos 
plásticos nas imaxes (ilustracións, 
fotografías, cromos, carteis, logos 
etc.).  

B1.2. Describir oralmente e de  
forma sinxela diferentes formas 
de  
expresión artística.  

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

Describe con termos 
propios da  linguaxe as 
características de feitos 
artísticos 

CCL 
CCEC 

4 1º, 2º e 
3º 

EPB1.2.2. Describe con termos 
propios da linguaxe as 
características de feitos 
artísticos e os seus creadores 
presentes no contorno. 



 

j 
e 

B1.7. Manipulación de obxectos 
cotiáns con diferentes texturas e 
formas.  
B1.8. Descrición verbal de 
sensacións e observacións.  

B1.3. Identificar as formas básicas 
e diferentes tonalidades e 
texturas. 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e 
colorea con diferentes 
tonalidades.  

B1.3. IDEM CCL 
CCEC 

12 1º, 2º e 
3º 

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

IDEM CCEC 8 1º, 2º e 
3º 

B1.9. Exploración de distancias, 
percorridos e situacións de obxectos 
e persoas en relación co espazo.  
B1.10. Observación de diferentes 
maneiras de representar o espazo 
(fotografía aérea, planos, maquetas, 
mapas etc.). 

B1.4. Identificar, describir e 
representar o entorno natural e o 
entorno artificial.  

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

B1.4. IDEM CCL 
CCEC 

4 3º 

EPB1.4.2. Representa de 
diferentes maneiras o espazo. 

Representa o espazo. CCEC 5 3º 

j 

B1.11. Experimentación con 
ferramentas nas actividades plásticas 
e con diversos soportes  

B1.5. Manexar as actividades 
plásticas utilizando coa 
correspondente destreza 
diferentes ferramentas (recortar, 
pegar, encher, traballar con 
pincel, pegamentosetc.).  

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

B1.5. IDEM. CCEC 
CAA 

13 1º, 2º e 
3º 

 
BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

50%  

j 
b 

B2.1. Exploración de cores, mesturas 
e manchas de cor con diferentes tipos 
de pintura e sobre diversos soportes.  

B2.1. Representar de forma 
persoal ideas, accións e 
situacións valéndose dos 
elementos que configuran a 
linguaxe visual. 

EPB2.1.1. Manexa en 
producións propias as 
posibilidades que adoptan as 
cores. 
 

IDEM CCEC 
CAA 

1 1º, 2º e 
3º 

EPB2.1.2. Realiza 
correctamente mesturas de 
cores primarias.  

IDEM CCEC 
CAA 

5 1º, 2º e 
3º 

EPB2.1.3. Clasifica e ordena as 
cores primarias ( maxenta, cian 
e amarelo ) e secundarias ( 
verde, violeta e vermello) no 
círculo cromático, e utilízaas con 
sentido nas súas obras.  

IDEM CCEC 
CAA 

5 1º, 2º e 
3º 

EPB2.1.4. Coñece a simboloxía 
das cores frías e cálidas, e 
aplica estes coñecementos para 
transmitir diferentes sensacións 

Coñece a simboloxía 
das cores frías e 
cálidas. 

CCEC 
CAA 

3 1º, 2º e 
3º 



 

nas composicións plásticas que 
realiza. 

j 
b 

B2.2. Indagación sobre as 
posibilidades plásticas e expresivas 
dos elementos naturais e artificiais do 
entorno próximo. 

B2.2. Identificar o entorno próximo 
e o imaxinario, explicándoo con 
linguaxe plástica adecuada ás 
súas características. 

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

IDEM CCEC 1 1º, 2º e 
3º 

EPB2.2.2. Realiza composicións 
plásticas que representan o 
mundo imaxinario, afectivo e 
social.  

Realiza composicións 
plásticas. 

CCEC 
CSC 

1 1º, 2º e 
3º 

j 
b 

B2.3. Elaboración de debuxos, 
pinturas, colaxes, estampaxes, 
encartados, ilustracións etc.  
B2.4. Manipulación e transformación 
de obxectos para o seu uso noutras 
actividades escolares.  

B2.3. Realizar composicións 
bidimensionais e tridimensionais 
segundo un desexo de expresión, 
coas técnicas aprendidas. 

EPB2.3.1. Practica con 
precisión o recorte e o 
encartado para crear obras 
bidimensionais e 
tridimensionais. 

B2.3. IDEM. CCEC 
CAA 

3 1º, 2º e 
3º 

EP2.3.2. Utiliza a técnica de 
colaxe para realizar unha obra 
persoal con limpeza e precisión.  

Utiliza a técnica de 
colaxe para realizar 
unha obra persoal con 
limpeza 

CCEC 
CAA 

2 1º, 2º e 
3º 

j 
g 

B2.5. Experimentación con tipos de 
liñas (curva, recta, quebrada etc.).  
B2.6. Exploración das liñas que 
delimitan contornos e do espazo que 
delimita a forma aberta, pechada, 
plana e en volume.  

B2.4. Utilizar nas súas 
representacións distintos tipos de 
liñas (curva, quebrada, recta etc.) 
e formas xeométricas. 

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

B2.4. IDEM. CCEC 
CAA 

2 1º, 2º e 
3º 

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

Emprega ferramentas 
básicas do debuxo 
para realizar diferentes 
formas xeométricas. 

CCEC 
CAA 

1 1º, 2º e 
3º 

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

Iníciase no manexo da 
cuadrícula. 

CCEC 
CAA 

3 1º, 2º e 
3º 

i 
h 

B2.7. Exploración visual e táctil da 
figura humana.  

B2.5. Recoñecer as partes 
principais da figura humana. 

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

B2.5. IDEM CCEC 
CMCCT 

8 1º, 2º e 
3º 

j 
i 

B2.8. Exploración de recursos dixitais 
para a creación de obras artísticas. 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e 
utilizar a expresividade de 
diversos materiais e soportes 
audiovisuais. 

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

Representa imaxes 
despois dunha 
presentación 
audiovisual 

CCEC 1 1º, 2º e 
3º 

EP2.6.2. Deseña sinxelas 
creacións plásticas despois de 
recoller información por medios 
audiovisuais. 

IDEM CCEC 
CD 

1 1º, 2º e 
3º 

a 
j 

B2.9. Interese por usar 
axeitadamente e de maneira 
progresiva os instrumentos, os 
materiais e os espazos.  

B2.7. Coidar, respectar e utilizar 
axeitadamente os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

EP2.7.1. Coida o material e 
respecta as normas 
preestablecidas.  

B2.7. IDEM. CSC 8 1º, 2º e 
3º 



 

 
 
 
 

B2.10. Satisfacción coa manipulación 
e a exploración dos materiais.  

a 
j 
c 

B2.11. Interese polo traballo 
individual e colectivo confiando nas 
posibilidades da produción artística.  
B2.12. Respecto polas contribucións 
dos compañeiros e das compañeiras, 
e disposición para resolver as 
diferenzas.  

B2.8. Elaborar os traballos 
individualmente e en grupo.  

EP2.8.1. Amosa interese polo 
traballo individual e colabora no 
grupo para a consecución dun 
fin colectivo.  

B2.8. IDEM. CSC 5 1º, 2º e 
3º 
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1. Bases Legais 

Esta Programación docente, baséase no disposto en : 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG do 9 de setembro de 2014). 

 

2.  Obxectivos E.Primaria 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo 

da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza 

en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no 

ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 

de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
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e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 

elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante 

as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e 

o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 

como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións 

de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
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o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres 

e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

2.1  Contidos, criterios de avaliación e a súa relación coas Competencias Claves (3º EP) 

 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 b 

 e 

 g  

 h  

 i 

 B1.1. Realización de proxectos e 
presentación de resultados. 

 B1.2. Busca guiada de información 
en internet e noutros soportes.  

 B1.3. Utilización básica de 
tratamento de textos para a 
presentación de traballos. 

 B1.1. Realizar un proxecto 
para a obtención dun produto 
como resultado dun problema 
formulado, elaborando con 
certa autonomía 
documentación sobre o 
proceso.  

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza a información importante, 
obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma oral e escrita de 
maneira ordenada, clara e limpa, en 
diferentes soportes.  

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 
 Ten capacidade 
de observación, 
planificación e 
organización de datos 
como inicio dun proceso 
científico. Organiza 
datos, crea táboas, 
plantexa hipóteses e 
resolve problemas 
sinxelos de carácter 
científico individualmente 
e en pequenos grupos. 

 CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía 
na observación, planificación e 
execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 b  B1.4. Iniciación á actividade 
científica. 

 B1.2. Establecer conxecturas 
de sucesos ou problemas que 

 CNB1. 2.1. Establece conxecturas de 
sucesos ou problemas do seu contorno 

 CAA 

 CMCCT  
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

 e 

 h 

ocorren no seu contorno por 
medio da observación, e obter 
unha información.  

mediante a observación obtén unha 
información. 

 CSIEE  

 a 

 b 

 c 

 m 

 B1.5. O traballo cooperativo.  

 B1.6. Técnicas de estudo e traballo.  

 B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 

 B1.3. Traballar de forma 
cooperativa apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando as 
ferramentas e facendo un uso 
axeitado dos materiais. 

 CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias 
para estudar e traballar de forma eficaz 
individualmente e en equipo, 
amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.  

 CAA 

 CMCT 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

 g 

 k 

 B2.1. O corpo humano e o seu 
funcionamento.  

 B2.2. As funcións vitais.  

 Importancia dos sentidos en relación 
co medio. 

 B2.3. Recoñecemento dos cambios 
físicos e persoais nas diferentes 
etapas da vida das persoas. 

 B2.1. Coñecer a morfoloxía 
externa do propio corpo e os 
órganos máis importantes 
para o seu funcionamento. 

 CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa 
do propio corpo, o seu funcionamento 
nun sentido global e os cambios nas 
distintas etapas da vida. 

 CMCCT  

 Coñece as principais 
partes do corpo 
humano, identifícaas,  
e explica o seu 
funcionamento básico, 
e diferenza saúde e 
enfermidade 
adoptando algúns 

 CNB2.1.2. Coñece os principais 
órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do 
organismo.  

 CMCCT 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 k 

 m 

 B2.4. Saúde e enfermidade.  

 B2.5. Hábitos saudables: 
alimentación, hixiene, exercicio 
físico e descanso. 

 B2.6 Factores que producen as 
enfermidades máis habituais: carie, 
obesidade, gripe, catarros... 

 B2.7. Coñecemento de si mesmo/a 
e dos e das demais: emocións e 
sentimentos propios e alleos. 

 B2.8. A relación cos demais. Toma 
de decisións. 

 B2.9 A igualdade entre homes e 
mulleres. 

 

 B2.2. Identificar e explicar as 
consecuencias para a saúde e 
o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso 
deseñando protocolos para a 
súa prevención. 

 CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, 
de exercicio e de alimentación sa na 
escola.  

 CMCCT  

 CSC 

hábitos saudables 
básicos destinados á 
prevención de 
enfermIdades. 

 CNB2.2.2. Recoñece algúns factores 
causantes das enfermidades máis 
habituais (caries, catarros, gripe e 
obesidade) e aplica actuacións para á 
súa prevención. 

 CMCCT  

 e 

 h 

 B2.10. Clasificación dos alimentos 
en función dos nutrientes principais.  

 B2.11. Pirámide alimentaria. 

 B2.12. Análise de dietas 
equilibradas. 

 B2.3. Deseñar un menú 
equilibrado para a súa idade.  

 CNB2.3.1. Clasifica alimentos en 
función dos nutrientes principais. 

 CMCCT  
 Distingue tipos de 

alimentos e coñece os 
elementos 
fundamentais dunha 
dieta equilibrada. 

 CNB2.3.2. Diferencia entre dieta 
equilibrada e non equilibrada e elabora 
un menú saudable na escola. 

 CMCCT 

 CSC  

 CSIEE 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

 b 

 g 

 e 

 l 

 i  

 o 

 B3.1. Diferenza entre seres vivos e 
inertes. 

 B3.2. Identificación de animais e de 
plantas como seres vivos.  

 B3.3. Clasificación de animais 
vertebrados e invertebrados a partir 
de características observables. 

 B3.4. Clasificación das plantas 
(herbas, arbustos e árbores) a partir 
de características observables. 

 B3.5. Utilización guiada de claves e 
de guías de animais e plantas para 
a clasificación e identificación 
dalgunhas especies existentes en 
Galicia.  

 B3.6. Identificación de cambios 
observables que se producen nos 
seres no contorno. 

 B3.1. Identificar e clasificar, 
con criterios científicos, 
animais e plantas do seu 
contorno próximo, recoñecer 
as súas características 
principais e buscar 
información en fontes 
variadas. 

 CNB3.1.1. Observa, identifica e 
recoñece as características básicas e 
clasifica animais vertebrados e 
invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico. 

 CMCCT 

 CSIEE 
 Coñece as 

características que 
identifican a un ser vivo 
e establece as 
clasificacións entre 
vertebrados e 
invertebrados 
identificando e 
clasificando animais do 
seu entorno e animais 
principais doutros 
ámbitos; fai o mesmo 
con distintos tipos de 
plantas. 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e 
recoñece as características das plantas 
do seu contorno e clasifícaas con 
criterio científico.  

 CMCCT 

 CCL 

 CSIEE 

 CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 
clasificación de animais e plantas. 

 CMCCT 

 CAA 

 a  B3.7. Observación e comparación 
das diversas maneiras en que os 

 B3.2. Observar e rexistrar de 
forma cooperativa, algún 

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

 CMCCT . 
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 b 

 c 

 e 

 h 

 i 

 j 

 l 

 m  

 o 

seres vivos realizan as funcións 
vitais utilizando instrumentos 
apropiados e medios audiovisuais e 
tecnolóxicos da maneira máis 
precisa e rigorosa posible. 

 B3.8. Valoración da biodiversidade e 
interese pola súa conservación. 

proceso asociado ao ciclo vital 
dun ser vivo, no seu medio ou 
na aula. Comunicar de xeito 
oral e escrito os resultados, 
empregando soportes textuais 
variados. 

dun ser vivo e as explica empregando 
diferentes soportes. 

 Recoñece, distingue e 
identifica as funcións 
vitais e as exemplariza 
en situacións 
concretas. 

 CNB3.2.2. Rexistra e comunica de 
xeito oral e escrito os resultados da 
observación do ciclo vital previamente 
planificado. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 B4.1. Fontes de enerxía. A enerxía e 
os cambios.  

 B4.2. Intervención da enerxía na 
vida cotiá.  

 B4.3. Uso responsable dos recursos 
naturais do planeta. Aforro 
enerxético.  

 B4.4. A produción de residuos, a 
contaminación e o impacto 
ambiental. 

 B4.1. Identificar, a partir de 
exemplos da vida cotiá, usos 
dos recursos naturais e 
consecuencias dun uso 
inadecuado facendo fincapé 
no aforro enerxético e no 
impacto medioambiental.  

 CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de 
enerxía, os seus usos e a súa 
intervención na vida cotiá. 

 CMCCT 

 CSC 

 Recoñece as 
principais fontes de 
enerxía e amósase 
actitudinalmente 
responsable en canto 
ao aforro enerxético e 
prácticas de reciclaxe, 
poñendo exemplos 
destas prácticas. 

. 

 CNB4.1.2. Emprega actitudes 
responsables de aforro enerxético e de 
recollida de residuos na escola. 

 CMCCT 

 CSC 
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 B4.5. Desenvolvemento de actitudes 
individuais e colectivas fronte a 
determinados problemas 
mediombientais.  

 b 

 e 

 g 

 h 

 B4.6. Cambios de estado da auga. 

 B4.7. O ciclo da auga. 

 B4.8. Identificación de forzas 
coñecidas que fan que os obxectos 
se movan ou deformen. 

 B4.2. Realizar experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer 
os cambios de estado da auga 
e os efectos de forzas 
coñecidas no movemento dos 
corpos. 

 CNB4.2.1. Explica os cambios de 
estado da auga en fenómenos naturais 
e situacións da vida cotián. 

 CMCCT 

 CCL  

 Recoñece o ciclo da 
auga e identifica os 
seus estados. 
Identifica clases de 
mestura na práctica 
cotiá. 

 CNB4.2.2. Realiza experiencias 
sinxelas para identificar as forzas que 
fan que os obxectos se movan en 
situacións reais. 

 CMCCT 

 b 

 g 

 h 

 B4.9. Identificación de compoñentes 
e preparación dunha mestura.  

 B4.3. Realizar mesturas 
sinxelas con sustancias 
relacionadas coa vida 
doméstica e do contorno, 
achegando conclusións sobre 
os resultados.  

 CNB4.3.1. Compara densidades de 
diferentes sustancias que emprega 
diariamente con respecto á auga. 

 CMCCT 

 CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas 
de uso doméstico e presenta 
conclusións dos resultados.  

 CMCCT 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
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 a 

 b 

 e 

 g 

 B5.1. Manipulación e observación 
do funcionamento de obxectos, 
aparellos e máquinas sinxelas 
(bicicleta, xoguetes, móbiles, 
tesoiras, roda, manivelas, 
espremedor, reloxo, pinzas, 
triturador...). 

 B5.2. Importancia da ciencia e da 
tecnoloxía para mellorar as 
condicións de vida e de traballo.  

 B5.1. Manipular e observar o 
funcionamento de aparellos e 
máquinas sinxelas simples e 
das complexas máis habituais 
e observar o seu uso na vida 
cotiá. 

 CNB5.1.1. Coñece e emprega 
obxectos, aparellos e máquinas 
sinxelas de uso cotián na escola 
analizando o seu funcionamento. 

 CMCCT 

 Distingue entre 
máquinas sinxelas e 
complexas e coñece os 
seus usos e formas de 
enerxía. 

 CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía 
que empregan obxectos, aparellos e 
máquinas sinxelas de uso habitual na 
vida cotiá. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 j 

 m 

 B5.3. Planificación e realización 
dalgún obxecto ou máquina de 
construción sinxela. 

 B5.4. Manexo de ferramentas, 
aparellos e máquinas de uso 
doméstico, superando estereotipos 
sexistas. 

 B5.5. Prevención de riscos no 
emprego de máquinas de uso 
cotián. 

 B5.2. Planificar e realizar a 
construción de forma 
cooperativa dalgún obxecto 
ou máquina sinxela para a 
resolución dun problema 
formulado e presentar os 
resultados en diferentes 
soportes. 

 CNB5.2.1. Identifica e describe oficios 
en función dos materiais, das 
ferramentas e das máquinas que 
empregan.  

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 
 Recoñece e 
equipara ferramentas e 
máquinas cos seus 
oficios. 

 CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao 
deseño e construción dalgún obxecto 
ou aparello sinxelo, empregando 
operacións matemáticas no cálculo 
previo, así como as tecnolóxicas: unir, 
cortar, pegar...  

 CMCCT 

 CCEC 

 CD 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 
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 a 

 b 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico e a súa aplicación nas 
Ciencias sociais. 

 B1.2.Proposta de traballo que xurda 
dun problema, acontecemento ou 
inquietude e que supoña un proceso 
de investigación e acción que 
garanta participación activa do 
alumnado e facilite o proceso de 
autorregulación de aprendizaxes. 

 B1.3.Busca e selección de 
información utilizando as tecnoloxías 
da información e a comunicación e 
outras fontes (directas e indirectas), 
organización, análise, 
documentación do proceso mediante 
o uso do cartafol e comunicación das 
conclusións. 

 B1.4.Iniciativa emprendedora. 
Planificación, xestión e presentación 
dos proxectos co fin de acadar 
obxectivos.  

 B1.1.Realizar un traballo de 
investigación que supoña a 
busca, selección e organización 
de información sobre a área 
(empregando as TIC e outras 
fontes), a realización dun produto, 
a documentación do proceso (a 
través do uso do cartafol) e a 
comunicación do resultados, 
valorando o esforzo e amosando 
actitudes de cooperación, 
participación e respecto. 

 

 CSB1.1.1.Busca información 
(empregando as TIC e outras 
fontes directas e indirectas), 
selecciona a relevante, a 
organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por 
escrito. 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 Manifesta autonomía 
para a realización dun 
traballo. Presenta unha 
actitude cooperativa 
ante o traballo en 
equipo e sabe distinguir 
entre estratexias de 
traballo individual e 
grupal.  Nas prácticas 
diarias sabe sacar 
información dun texto e 
empregar o vocabulario 
característico desta 
área. 

 CSB1.1.2.Manifesta autonomía 
na planificación e execución de 
accións e tarefas coidando a 
súa presentación, ten iniciativa 
na toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 a  B1.5.Emprego de técnicas de estudo 
individual e de estratexias de traballo 

 B1.2.Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar un 

 CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais e de 

 CSC 
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 b 

 c 

 d 

cooperativo. Valoración do esforzo e 
coidado do material. 

 B1.6.Participación activa e 
construtiva na vida social, uso das 
normas de convivencia. A 
cooperación e o diálogo como 
valores democráticos e recursos 
básicos na resolución pacífica de 
conflitos. 

comportamento de respecto e 
tolerancia ante as diferentes ideas 
e achegas alleas nos diálogos e 
debates. 

grupo e, emprega estratexias 
de traballo cooperativo 
adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e 
solidario e respecta os 
principios básicos do 
funcionamento democrático. 

 CAA 

 CMCCT 

 h 

 e 

 o 

 B1.7.Utilización da terminoloxía 
propia da área e do uso de textos de 
carácter social, xeográfico e 
histórico. 

 B1.3.Coñecer a terminoloxía 
propia da área e achegarse a 
comprender textos sinxelos de 
carácter social, xeográfico e 
histórico. 

 CSB1.3.1.Identifica a 
terminoloxía propia da área e 
comprende textos sinxelos de 
carácter social, xeográfico e 
histórico. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA  

 h  B2.1.Sistema solar: o Sol e os 
planetas. Deseño de maquetas, 
presentacións ou animacións 
empregando ás TIC como estratexia 
de reforzo da aprendizaxe. 

 B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do sistema 
solar: o Sol, os planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

 CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do 
Sistema Solar: o Sol, os 
planetas e recoñece algunha 
das súas características 
básicas empregando as TIC. 

 CMCCT 

 CD  

 Identifica, clasifica e 
caracteriza os 
elementos do Sistema 
Solar; estrela, planeta, 
satélite, etc…  e sinala 
os movementos 
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 h 

 e 

 B2.2.O planeta Terra e a Lúa, o seu 
satélite. Características.  

 B2.3 Os movementos da Terra e a 
Lúa e as súas consecuencias: as 
estacións do ano, o día e a noite. 

 B2.2.Localizar o planeta Terra e a 
Lúa no sistema solar recoñecendo 
as súas características principais, 
movementos e consecuencias 
máis directas que producen na 
súa vida diaria e na contorna 
próxima. 

 CSB2 2.1.Describe de forma 
sinxela os movementos 
terrestres, o eixe do xiro e os 
polos xeográficos.  

 CMCCT 

 CCL 

principais da Terra e as 
súas consecuencias 
(día/noite; estacións). 

 CSB2.2.2.Expón, de maneira 
sinxela, como se produce o 
cambio entre o día e a noite e 
as estacións do ano como 
consecuencia dos 
movementos terrestres. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSB2.2.3.Identifica a Lúa 
como satélite da Terra e 
describe algunha das súas 
característica principais.  

 CMCCT 

 CCL 

 h 

 e 

 B2.3.As capas da Terra: 
características básicas. Formación 
dun volcán. Simulación da erupción 
dun volcán. Medidas para a 
prevención de danos. 

 B2.3.Identificar as capas da Terra 
segundo a súa estrutura sexa 
interna ou externa. Explicar que é 
un volcán, que acontece no 
momento da erupción e algunhas 
medidas de actuación básicas 
para a prevención de danos. 

 CSB2.3.1.Identifica, nomea e 
describe as capas da Terra.  

 CMCCT 

 CCL 
 Identifica as capas 

fundamentais da Terra 
e os elementos 
principais da corteza 
terreste. 

 CSB2.3.2. Explica que é un 
volcán e que acontece cando 
entra en erupción e nomea 
algunha medida para previr 
danos. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 
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 h 

 g 

 o 

 B2.4.Formas de representar a Terra. 
planos, mapas, planisferios e globos 
terráqueos. 

 B2.4.Identificar as distintas formas 
de representar a superficie 
terrestre e localizar o lugar no que 
vive. 

 CSB2.4.1.Recoñece as 
distintas formas de 
representación da Terra, 
planos, mapas, planisferios e 
globos terráqueos. 

 CMCCT 

 CCL 

 Recoñece e sabe 
empregar distintas 
formas de 
representación da terra 
(planos,mapas, 
planisferio, globo) e 
coñece e interpreta os 
símbolos e lendas que 
neles aparecen así 
como os puntos 
cardinais. 

 h 

 g 

 o 

 B2.5.Cartografía. Planos e mapas. O 
planisferio. Escalas sinxelas. Signos 
convencionais básicos. Orientación 
no espazo. Identificación sobre 
planos e mapas das diferentes rutas 
de acceso á escola, biblioteca,.. así 
como dalgúns elementos 
representativos da localidade. 

 B2.5.Distinguir entre planos e 
mapas, incluíndo os planisferios, 
facendo sinxelas interpretacións 
con escalas e signos 
convencionais básicos sobre 
mapas ou planos da súa entorna 
próxima. 

 CSB2.5.1. Diferencia entre 
plano, mapa e planisferios, 
interpreta unha escala sinxela 
nun mapa e identifica signos 
convencionais máis usuais e 
básicos que poden aparecer 
nel. 

 CMCCT 

 CAA 

 h 

 g 

 B2.6.Coñecemento e uso de 
diferentes técnicas, estratexias e 
instrumentos para orientarse no 
espazo. Puntos cardinais.  

 B2.6.Orientarse no espazo 
próximo empregando algunha 
técnica de orientación e 
instrumentos. 

 CSB2.6.1.Orientase no espazo 
empregando algunha técnica 
de orientación e instrumento. 

 CMCCT 

 CAA 

 h 

 e 

 B2.7.A atmosfera. Fenómenos 
atmosféricos. As nubes e as 
precipitacións. 

 B2.7.Identificar a atmosfera como 
escenario dos fenómenos 
meteorolóxicos, coñecer algúns 
destes fenómenos máis 
frecuentes na súa contorna e 
explicar, de maneira sinxela como 

 CSB2.7.1.Identifica e nomea 
fenómenos atmosféricos e 
describe as causas que 
producen a formación das 
nubes e as precipitacións. 

 CMCCT 

 CCL 

 Coñece e distingue os 
principais fenómenos 
atmosféricos e a súa 
formación, distinguindo 
clima e tempo. Sabe 
cales son os 
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se forman as nubes e as 
precipitación. 

instrumentos de 
medición e observación 
deses fenómenos e é 
capaz de recoller datos 
sobre eles e clasificalos 
nunha táboa sinxela. 

 h 

 g 

 i 

 e 

 B2.8.Tempo atmosférico. 
Instrumentos de medición de 
variables meteorolóxicas. 
Construción dunha estación 
meteorolóxica sinxela. As TIC para a 
recollida de datos e comparación da 
información obtida. 

 B2.8. Identificar os aparatos de 
medida que se empregan para na 
recollida de datos. Recoller datos 
empregando as TIC, representar 
e interpretar gráficos sinxelos e 
comparalos coa información na 
web e prensa dixital ou escrita. 

 CSB2.8.1.Identifica e sabe 
usar os distintos aparellos de 
medida que se utilizan para a 
recollida de datos 
atmosféricos. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 B2.9. Coñecer cal e a función 
dunha estación meteorolóxica e 
facer pequenas observacións. 

 CSB2.9.1.Describe unha 
estación meteorolóxica, explica 
a súa función, confecciona e 
interpreta gráficos moi básicos 
de temperaturas e 
precipitacións. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 h 

 o 

 B2.9.Mapas do tempo atmosférico de 
Galicia. 

 B2.10 Interpretar o tempo 
atmosférico en mapas do tempo 
sinxelos da comunidade 
autónoma. 

 CSB2.10.1.Interpreta mapas 
do tempo sinxelos de Galicia 
distinguindo os seus elementos 
principais. 

 CMCCT 

 CAA 

 h  B2.10. O clima.  Grandes zonas 
climáticas mundiais. Comparación do 

 B2.11.Diferenciar entre clima e 
tempo atmosférico, recoñecer as 

 CSB2.11.1.Diferencia entre 
clima e tempo atmosférico. 

 CMCCT 
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 o clima do contorno co de outras 
zonas. 

tres grandes zonas climáticas 
mundiais e comparalas co clima 
do espazo no que vive. 

 CSB2.11.2.Nomea as tres 
grandes zonas climáticas do 
planeta e identifica algunha 
característica principal que se 
identifique co clima da súa 
contorna. 

 CMCCT 

 CCL 

 h 

 e 

 B2.11. O ciclo da auga: fases.  B2.12. Explicar como se produce 
o ciclo da auga e as súas fases 
relacionándoos cos elementos da 
paisaxe da súa contorna próxima. 

 CSB2.12.1. Escribe 
ordenadamente as fases nas 
que se produce o ciclo da 
auga. 

  

 CMCCT 

 CAA 

 Recoñece o ciclo da 
auga e a súa influencia 
na paisaxe (elementos 
esenciais que 
conforman a paisaxe). 
Distingue nun mapa e 
no seu contorno 
elementos da paisaxe e 
coñece ríos das 
vertentes de Galicia. 

 h 

 e 

 o 

 B2.12.Paisaxe: definición, elementos 
básicos que caracterizan as paisaxes 
de Galicia. Características. 

 B2.13. Explicar que é unha 
paisaxe, os seus elementos 
básicos e recoñecer os distintos 
tipos de paisaxes de Galicia.  

 CSB2.13.1.Define paisaxe, 
identifica os seus elementos e 
recoñece as diferentes tipos de 
paisaxe básicas na 
comunidade autónoma. 

 CMCCT 

 CCL 

 B2.14. Localizar nun mapa os 
principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis 
importantes da comunidade 
autónoma e coñecer algunha 

 CSB2.14.1. Localiza nun mapa 
os principais elementos da 
paisaxe: unidades de relevo e 
ríos máis importantes da 
comunidade autónoma. 

 CMCCT 

 CAA 
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característica relevante de cada 
un deles. 

 a 

 d 

 e 

 h 

 B2.13.A intervención humana no 
medio próximo. A contaminación 
atmosférica e o cambio climático. 
Desenvolvemento sostible e 
consumo responsable. 

 B2.15. Explicar a importancia e as 
consecuencias da intervención 
humana no medio próximo 
valorando a necesidade dun 
desenvolvemento sostible. 

 CSB2.15.1.Explica o impacto e 
as consecuencias negativas 
que a acción humana ten 
sobre o medio máis próximo. 

 CSC 

 CCL 

 CSB2.15.2.Explica a 
importancia de coidar a 
atmosfera e as consecuencias 
de non facelo. 

 CSC 

 CCL 

 CSB2.15.3 Propón algunhas 
medidas para o 
desenvolvemento sostible e un 
consumo responsable. 

 CSC 

 CCL 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE  

 a 

 e 

 h 

 o 

 B3.1.A organización social, política e 
territorial da localidades e comarca 
(función e organización). Elaboración 

 B3.1.Expoñer e explicar a 
organización social, política e 
territorial da contorna próxima a 

 CSB3.1.1.Describe a estrutura 
básica da organización social, 
política e territorial da contorna 
próxima. 

 CSC 

 CCL 
 Distingue o concepto 

de bisbarra, provincia e 
Comunidade 
Autónoma. 
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dun mapa conceptual de toda a 
organización. 

través da interpretación dun mapa 
mental. 

 a 

 h 

 o 

 B3.2.Manifestacións culturais e 
lingüísticas de Galicia 

 B3.2.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística de Galicia respectando 
as diferenzas. 

 CSB3.2.1.Recoñece, partindo 
da realidade galega, a 
diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun 
mesmo territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

 CSC 

 CEC 

 b 

 h 

 g 

 B3.3.Realización dun estudo 
demográfico da poboación no 
contexto do centro educativo que 
simule a poboación dun municipio 
manexando os conceptos básicos da 
demografía e representando e 
interpretando os datos en gráficas.  

 B3.3.Comprender os principais 
conceptos básicos demográficos, 
a través da realización do estudo 
demográfico da poboación no 
contexto do centro educativo, 
representar os datos en gráficas 
básicas e comunicar os 
resultados. 

 CSB3.3.1.Define demografía, 
comprende os principais 
conceptos demográficos e os 
representa en gráficas 
sinxelas.  

 CSC 

 CMCCT 

 CCL 

 Sabe entender os 
principais elementos da 
demografía (poboación; 
natalidade; 
mortalidade; 
migración). 

 h  B3.4.As actividades económicas e 
produtivas da localidade. 
Clasificación por sectores. Recursos 
naturais, materias primas e produtos 
elaborados. 

  B3.4.Distinguir entre materias 
primas e produtos elaborados e 
asocialos cos diferentes sectores 
produtivos e económicos da zona. 

 CSB3.4.1.Diferencia entre 
materias primas e produtos 
elaborados e os asocia cos 
diferentes sectores produtivos 
e económicos da contorna. 

 CMCCT 

 CCL 

 Pon exemplos e 
distingue entre materia 
prima e produto 
elaborado e establece 
oficios e tarefas nos 
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 n 

 h 

 B3.5.Educación Viaria. Adquisición 
de coñecementos básicos que 
contribúan a consolidar condutas e 
hábitos viarios correctos. 

 

 

 

 

 B3.5.Coñecer as normas básicas 
e sinxelas de circulación e 
utilizalas como persoa usuaria de 
medios de transporte. 

 CSB3.5.1.Coñece, utiliza e 
respecta as normas básicas de 
circulación. 

 CSC principais sectores 
(primario, secundario e 
terciario). 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 
 

 h 

 o 

 B4.1. As pegadas da nosa historia: 
duración e datación dos feitos 
históricos máis significativos da 
contorna e de Galicia. 
Representación do tempo histórico a 
través de liñas do tempo. 

 B4.1.Coñecer as nocións básicas 
de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos 
históricos relevantes de Galicia. 

 CSB4.1.1.Recoñece o século 
como unidade de medida do 
tempo histórico e localiza feitos 
situándoos como sucesivos 
a.C o d.C 

 CMCCT 

 CAA  É quen de crear unha 
liña de tempo e 
organizar -segundo 
datas- feitos históricos 
antes ou despois do 
ano 0. 

 CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do 
tempo feitos do pasado da súa 
contorna datando os comezos 
e finais das épocas estudadas. 

 CMCCT 

 CAA 

 h 

 o 

 B4.2.A Prehistoria. A cultura castrexa 
en Galicia. 

 B4.2.Recoñecer algúns restos ou 
acontecementos da Prehistoria e 

 CSB4.2.1.Identifica no tempo e 
no espazo algúns dos restos 
ou acontecementos da 

 CMCCT 

 CCEC 

 Coñece a división entre 
Prehistoria e Historia. 
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 B4.3.A escritura como fonte histórica. 

 B4.4.A Idade Antiga en Galicia. A 
romanización.  

Idade Antiga (culturais, artísticos, 
e feitos) que evidencien o paso do 
tempo en Galicia e permitan 
situalos temporalmente no 
transcurso da historia. 

Prehistoria e da Idade Antiga 
de Galicia, describindo algunha 
característica fundamental. 

 CSB4.2.2.Distingue entre 
prehistoria e historia 
recoñecendo a importancia das 
manifestacións escritas como 
avances que supoñen a 
transición entre esas épocas.  

 CSC 

 CCEC 

 CSB4.2.3.Describe algúns 
aspectos relacionados coa 
forma de vida e as estruturas 
básicas de organización social 
da cultura castrexa. 

 CSC 

 CCL 

 h 

 o 

 B4.5.Vestixios do pasado localizados 
na contorna próxima como fontes 
históricas para coñecer o pasado e 
como elementos integrantes da 
contorna actual. Os petróglifos e a 
arquitectura megalítica, castrexa e 
medieval. 

 B4.3.Recoñecer algúns vestixios 
do pasado, presentes na contorna 
próxima, como fontes históricas 
para coñecer o pasado e como 
elementos integrantes da 
contorna actual. 

 CSB4.3.1.Identifica algúns 
vestixios do pasado na 
contorna e recoñece o seu 
valor como fonte histórica.  

 CSC 

 CCEC 
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 d 

 h 

 o 

 B4.6.O noso patrimonio natural, 
histórico e cultural. Os espazos 
protexidos. 

 B4.4.Desenvolver a curiosidade 
por coñecer as formas da vida 
humana no pasado, valorando a 
importancia que teñen os restos 
para o coñecemento e estudo da 
historia e como patrimonio cultural 
que hai que coidar e legar. 

 CSB4.4.1.Identifica, valora e 
respecta o patrimonio natural, 
histórico, cultural e artístico do 
contorno próximo e asume as 
responsabilidades que supón a 
súa conservación e mellora. 

 CSC 

 CCEC 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 b 

 e 

 g 

 B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas: análise e 
comprensión do enunciado. 
Estratexias e procedementos postos 
en práctica: facer un debuxo, unha 
táboa, un esquema da situación, 
ensaio e erro razoado, operacións 
matemáticas axeitadas, etc. 
Resultados obtidos. 

 B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios 
e comprobando as solucións 
obtidas. 

 MTB1.1.1. Analiza e 
comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións 
entre os datos, contexto do 
problema, pregunta realizada). 

 CCL 

 CMCT 

 CAA 

 É quen de 
comprender os 
enunciados dos 
problemas e de resolvelos 
utilizando os contidos 
traballados e estratexias 
de razoamento e reflexión. 

 MTB1.1.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas:revisa as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comproba e interpreta as 
solucións no contexto da 
situación, busca outras formas 
de resolución, etc. 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 g 

 B1.2. Achegamento ao método de 
traballo científico mediante o estudo 
dalgunhas das súas características e 
a súa práctica en situacións sinxelas. 

 B1.2. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 

 MTB1.2.1. Planifica o proceso 
de traballo con preguntas 
apropiadas: que quero 
descubrir?, que teño?, que 
busco?, como o podo facer?, 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 
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coñecementos matemáticos 
axeitados para a resolución de 
problemas. 

non me equivoquei ao facelo?, 
a solución é idónea? 

 b 

 g 

 i 

 B1.3. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas e presentar resultados. 

 B1.4. Integración nas tecnoloxías da 
información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe. 

 B1.3. Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo habitual no 
proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e 
seleccionar información relevante 
en internet ou en outras fontes 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións. 

 MTB1.3.1. Iníciase na 
utilización de ferramentas 
tecnolóxicas, nomeadamente a 
calculadora, para a realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender e resolver problemas. 

 CMCT  

 CD 

 CAA 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 e 

 g 

 B2.1. Números naturais ata o 99.999. 

 B2.2. Nome e grafía dos números ata 
o 99.999. 

 B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de numeración 
decimal: unidades, decenas, 
centenas, unidade de millar e decena 
de millar.  

 B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados.  

 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 
números ata o 99.999. 

 CMCT 

 CCL 
 É quen de ler, 

escribir,ordenar e 
descompoñer os 
números ata o 99.999 

  CMCT 
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 B2.4. O sistema de numeración 
decimal: valor posicional das cifras. 

 B2.5. Identificación do número 
anterior e o seguinte a un dado. 

 b 

 e 

 g 

 B2.6. Orde numérica.  

 B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de numeración 
decimal: unidades, decenas, 
centenas, unidade de millar e decena 
de millar. 

  

 B2.2. Interpretar diferentes tipos 
de números segundo o seu valor, 
en situacións da vida cotiá. 

 MTB2.2.1. Realiza 
correctamente series tanto 
ascendentes coma 
descendentes. 

 CMCT  

 MTB2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 99.999. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 

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

 CMCT 

 CAA 

 

 b 

 g 

 B2.8. Operacións con números 
naturais: adición, subtración, 
multiplicación e división enteira por 
un número dunha cifra. 

 B2.3. Realizar operación e 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, en 

 MTB2.3.1. Constrúe e 
memoriza as táboas de 
multiplicar, utilizándoas para 
realizar cálculo mental. 

 CMCT 

. 

 Sabe as táboas 
de multiplicar e utiliza a 
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 B2.9. Automatización de algoritmos. 

 B2.10. A multiplicación como suma 
de sumandos iguais e viceversa.  

 B2.11. Construción e memorización 
das táboas de multiplicar. 

 B2.12. Identificación e uso dos 
termos propios da multiplicación: 
factores e produto. 

 B2.13. Identificación e uso dos 
termos propios da división: 
dividendo, divisor, cociente e resto. 

 B2.14. Utilización en contextos reais 
da división para repartir e para 
agrupar. 

 B2.15. Proba da división 
relacionando dividendo, divisor, 
cociente e resto en casos sinxelos. 

 B2.16. Utilización da calculadora. 

 B2.17. Elaboración e uso de 
estratexias de cálculo mental. 

situación de resolución de 
problemas. 

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

 CMCT 

 CAA 

multiplicación na 
resolución de problemas 
 Realiza divisións 
dunha cifra e utiliza esta 
operación na resolución 
de problemas.  MTB2.3.3. Resolve problemas 

utilizando a multiplicación para 
realizar recontos, en 
disposicións rectangulares nos 
que intervén a lei do produto. 

 CMCT 

 MTB2.3.4. Realiza cálculos 
numéricos coa operación de 
división dunha cifra na 
resolución de problemas 
contextualizados. 

 CMCT 

 CAA 

 MTB2.3.5. Identifica e usa os 
termos propios da 
multiplicación e da división. 

 CMCT 

 b 

 g 

 B2.18. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 

 B2.4. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 

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

 CMCT 

 CAA 
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 B2.19. Resolución de problemas da 
vida cotiá.  

establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento.  

 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. 

 CMCT 

 CAA  

 CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

 b 

 g 

 B3.1. Expresión e forma simple 
dunha medición de lonxitude, 
capacidade, masa ou peso. 

 B3.2. Elección da unidade máis 
axeitada para a expresión dunha 
medida. 

 B3.3. Realización de medicións. 

 B3.1. Seleccionar e utilizar 
instrumentos e unidades de 
medida usuais, facendo 
previamente estimacións e 
expresando con precisión 
medidas de lonxitude, peso/masa, 
capacidade e tempo, en contextos 
reais. 

 MTB3.1.1. Identifica as 
unidades do sistema métrico 
decimal. Lonxitude, 
capacidade, masa ou peso. 

 CMCT 

 É quen de identificar as 
diferentes unidades de 
lonxitude, capacidade e 
masa. 

 MTB3.1.2. Mide con diferentes 
instrumentos elixindo a 
unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

 CMCT 

 CAA 
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 g  B3.4. Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 

 B3.5. Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade e masa ou 
peso. 

 B3.2. Operar con diferentes 
medidas de lonxitude, peso/masa, 
capacidade e tempo. 

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

 CMCT 

 Realiza operacións de 
suma e resta con 
medidas de lonxitude, 
capacidade e masa.  MTB3.2.2. Compara e ordena 

medidas dunha mesma 
magnitude. 

 CMCT 

 b 

 e 

 g 

 B3.6. Explicación oral e escrita do 
proceso seguido e da estratexia 
utilizada en calquera dos 
procedementos empregados. 

 B3.3. Utilizar as unidades de 
medida máis usuais, convertendo 
unhas unidades noutras da 
mesma magnitude, expresando 
os resultados nas unidades de 
medida máis axeitadas, 
explicando oralmente e por escrito 
o proceso seguido e aplicándoo á 
resolución de problemas. 

 MTB3.3.1. Coñece e utiliza as 
equivalencias entre diversas 
unidades de medida da mesma 
magnitude. 

 CMCT  

 MTB3.3.2. Explica de forma 
oral e por escrito os procesos 
seguidos e as estratexias 
utilizadas en todos os 
procedementos realizados. 

 CCL 

 CAA 

 

 MTB3.3.3. Resolve problemas 
da vida real utilizando as 
unidades de medida máis 
usuais. 

 CMCT 

 CAA 
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 g  B3.7. Unidades de medida do tempo 
e as súas relación. 

 B3.8. Lectura en reloxos analóxicos 
e dixitais. 

 B3.9. Cálculos con medidas 
temporais. 

 B3.4. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

 MTB3.4.1. Resolve problemas 
da vida real utilizando as 
medidas temporais e as súas 
relacións 

 CMCT  

 b 

 g 

 B3.10. O sistema monetario da 
Unión Europea. Unidade principal: o 
euro. Valor das diferentes moedas e 
billetes. 

 B3.11. Múltiplos e submúltiplos do 
euros. 

 B3.12. Equivalencias entre moedas e 
billetes. 

 B3.5. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

 MTB3.5.1. Coñece a función, o 
valor e as equivalencias entre 
as diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto 
para resolver problemas en 
situación reais como figuradas. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 
 Coñece o valor das 

moedas e billetes do 
euro, calcula múltiplos 
e utilízaos na 
resolución de 
problemas. 

 MTB3.5.2. Calcula múltiplos e 
submúltiplos do euro. 

 CMCT 

 b 

 g 

 B3.13. Resolución de problemas de 
medida. 

 B3.6. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 

 MTB3.6.1. Resolve problemas 
de medida, utilizando 
estratexias heurísticas e de 
razoamento. 

 CMCT 

 CAA  É quen de resolver 
problemas de medida 
utilizando o razoamento 
e reflexionando. 

 MTB3.6.2. Reflexiona sobre o 
proceso seguido na resolución 

 CMCT 
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axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando 
as solucións no contexto. 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

 g  B4.1. Clasificación de polígonos. 
Lados e vértices.  

 B4.2 Composición e descomposición 
de polígonos.  

 B4.3. Clasificación de figuras e 
corpos xeométricos utilizando 
diversos criterios. 

 B4.4. Figuras xeométricas. 
Elementos básicos: lado, vértice, 
base, diagonal, ángulo e eixes de 
simetría. 

 B4.1. Identificar figuras planas e 
corpos xeométricos, nomeando e 
recoñecendo os seus elementos 
básicos (lados, vértices, caras, 
arestas e ángulos). 

 MTB4.1.1. Coñece e identifica 
os elementos básicos dos 
corpos xeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 

 CMCT 

 É quen de identificar os 
diferentes elementos 
das figuras planas e 
dos corpos 
xeométricos: lados, 
vértices, caras, arestas 
e ángulos. 

 b 

 g 

 B4.5. A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, raio, 
diámetro. 

 B4.2. Coñecer e distinguir a 
circunferencia e o círculo, así 
como os seus elementos básicos. 

 MTB4.2.1. Coñece e diferenza 
a circunferencia do círculo e 
distingue os seus elementos. 

 CMCT 

 CAA 
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 g  B4.6. Corpos xeométricos: 
recoñecemento de prismas, 
pirámides e corpos redondos. 
Elementos básicos de poliedros: 
caras, vértices e arestas. 

 B4.3. Coñecer e diferenciar os 
poliedros e os corpos redondos, 
así como os seus elementos 
básicos. 

 

 MTB4.3.1. Identifica corpos 
redondos e poliedros (prisma, 
pirámide, cilindro, cono, 
esfera...). 

 CMCT  

 b 

 g 

 B4.7. Comparación e clasificación de 
ángulos: rectos, agudos, obtusos. 

 B4.8. Uso das TIC no 
desenvolvemento e asimilación de 
contidos relacionados coa xeometría.  

 B4.4. Saber o que é un ángulo e 
as clases de ángulos. 

 MTB4.4.1. Distingue entre 
ángulos agudos, rectos e 
obtusos. 

 CMCT 

 CAA  Distingue os diferentes 
ángulos: agudos, rectos 
e obtusos. 

 b 

 e 

 g 

 B4.9. Interpretación de 
representacións espaciais en 
situacións da vida cotiá.  

 B4.10. Representación elemental de 
espazos coñecidos: planos e 
maquetas.  

 B4.11. Descrición de posicións e 
movementos nun contexto 
topográfico. 

 B4.12. As liñas como percorrido: 
rectas e curvas, intersección de 
rectas e rectas paralelas. 

 B4.5. Interpretar representacións 
espaciais (esbozo dun itinerario, 
plano dunha pista…) realizadas a 
partir de sistemas de referencia e 
de obxectos ou situacións 
familiares. 

 MTB4.5.1. Obtén información 
puntual e describe unha 
representación espacial 
(esbozo dun itinerario, plano 
dunha pista...) tomando como 
referencia obxectos familiares. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 

 MTB4.5.2. Interpreta e 
describe situacións, mensaxes 
e feitos da vida diaria utilizando 
o vocabulario xeométrico 
axeitado: indica una dirección, 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 
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explica un percorrido, oriéntase 
no espazo. 

 b 

 g 

 B4.13.Perímetro das figuras planas. 
Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida 
cotiá.  

 B4.6. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá axeitados 
ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de 
problemas. 

 MTB4.6.1. Resolve problemas 
xeométricos que impliquen 
dominio dos contidos 
traballados utilizando 
estratexias heurísticas de 
razoamento. 

 CMCT 

 CAA 

 

 MTB4.6.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando 
as solucións no contexto. 

 CMCT 

 CAA  

 CSIEE 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 b 

 g 

 B5.1. Recollida e rexistro de datos 
sobre obxectos, fenómenos e 
situacións familiares utilizando 

 B5.1. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

 MTB5.1.1. Recolle e clasifica 
datos de situacións do seu 
contorno, utilizándoos para 
construír táboas ou gráficas. 

 CMCT 

 CAA  É quen de realizar, ler e 
interpretar gráficas. 
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técnicas elementais de enquisas, 
observación e medición. 

 B5.2. Lectura, interpretación e 
elaboración de táboas de dobre 
entrada de uso habitual na vida cotiá. 

 B5.3. Interpretación e descrición 
verbal e escrita de elementos 
significativos de gráficos sinxelos. 

 B5.4. Realización de gráficas 
sinxelas: pictogramas, diagramas de 
barras. 

 MTB5.1.2. Ordena os datos 
rexistrados atendendo a un 
criterio de clasificación. 

 CMCT 

 CAA 

  

 MTB5.1.3. Interpreta gráficas 
de táboas extraendo a 
información explícita. 

 CMCT 

 CAA 

 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

 a 

 c 

 d 

 B1.1. Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; 

 B1.1.Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando a 

 LCB1.1.1. Expresa de forma 
global, ideas, opinións e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 Sabe escoitar e 
expresar 
axeitadamente, con 
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 e escoita; respecto á quenda de 
palabra; respecto polos sentimentos, 
experiencias, ideas, opinións e 
coñecementos dos e das demais.  

quenda de palabra e a 
intervención dos e das demais. 

sentimentos con certa 
claridade. 

orde e fluidez, e con 
correcta pronunciación, 
opinións e sentimentos, 
e é quen de artellar 
discursos orais 
empregando un 
vocabulario axeitado a 
súa idade 

 LCB1.1.2. Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, 
respecto da opinión dos e das 
demais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 B1.2. Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non verbais, 
especialmente xestos e ton de voz 
que complementen o significado da 
mensaxe. 

 B1.2. Recoñecer a información 
verbal e non verbal dos discursos 
orais e integrala na produción 
propia.  

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

 CCL 

 LCB1.2.2. Exprésase cunha 
pronunciación e unha dicción 
correctas. 

 CCL 

 a 

 b 

 e 

 B1.3. Participación en situacións de 
comunicación, espontáneas e 
dirixidas, utilizando un discurso 
cunha secuencia lineal sinxela. 

 B1.3. Expresarse con coherencia 
básica de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situación de aula. 

 LCB1.3.1. Participa 
activamente e con coherencia 
básica en diversas situacións 
de comunicación:  

- Diálogos 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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- Exposicións orais seguindo 
un modelo, e guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación.  

 b 

 e 

 B1.4. Dedución das palabras 
evidentes polo contexto. Interese 
pola ampliación de vocabulario. 
Creación de redes semánticas 
sinxelas. 

 B1.4. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras evidentes 
a partir do seu contexto de uso. 

 LCB1.4.1. Identifica polo 
contexto o significado de 
distintas palabras. 

 CCL 

 LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario 
axeitado a súa idade para 
expresarse con progresiva 
precisión nos diferentes 
contextos de comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B1.5. Comprensión global e 
específica de textos orais de diversa 
tipoloxía e procedentes de diversas 
fontes (produción didáctica, 
gravacións, medios de 
comunicación). 

 B1.5. Recoñecer o tema e as 
ideas principais de textos orais 
breves e sinxelos de diferente 
tipoloxía, segundo a forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa 

 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: 
noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos 
científicos, anuncios 

 CCL 

 CAA 

 Identifica a idea 
principal e ideas 
secundarias en 
diferentes tipos de 
textos, e sabe contestar 
a preguntas sinxelas de 
comprensión lectora e 
oral. 
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(informativos, literarios e 
prescritivos). 

publicitarios, receitas 
médicas…. 

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

 CCL 

 LCB1.5.4. Utiliza de xeito 
guiado a información recollida, 
para levar a cabo diversas 
actividades en situacións de 
aprendizaxe.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B1.5. Comprensión global e 
específica de textos orais de diversa 
tipoloxía e procedentes de diversas 
fontes (produción didáctica, 
gravacións, medios de 
comunicación). 

 B1.6. Utilizar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe. 

 LCB1.6.1. Utiliza de xeito 
guiado os medios audiovisuais 
e dixitais para obter 
información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB1.6.2. Transforma en 
noticias sinxelas feitos cotiás 
próximos á súa realidade, 
imitando modelos. 

 CCL 

 CSC 
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 LCB1.6.3. Comprende de 
forma global o contido principal 
dunha entrevista, noticia ou 
debate infantil procedente dos 
medios de comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 B1.6. Audición e reprodución de 
textos adecuados ao nivel que 
estimulen o seu interese. 

 B1.7. Dramatizacións de textos 
literarios adaptados á idade e de 
producións propias.  

 B1.7. Reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 É quen de memorizar 
pequenas cantigas, 
poemas, trabalinguas, 
adiviñas, etc. e sabe 
dramatizar 
axeitadamente 
segundo as 
características do texto. 

 LCB1.7.2. Interpreta diferentes 
personaxes, reflectindo as 
súas características esenciais, 
memorizando e representando 
as súas accións e xestos máis 
definitorios. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 b 

 e 

 B1.8. Produción de textos orais 
sinxelos de diferente tipoloxía. 

 B1.8. Producir textos orais 
adecuados ao nivel dos xéneros 
máis habituais imitando modelos, 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, 

  LCB1.8.1. Elabora 
comprensiblemente textos 
orais breves e sinxelos do 
ámbito escolar e social, 
adecuados ao nivel, imitando 
modelos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

 LCB1.8.2. Organiza o discurso 
cunha secuencia coherente 
elemental, utilizando nexos 
básicos.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B1.9. Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: 
escoitar e preguntar. 

 B1.9. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar e 
preguntar. 

 LCB 1.9.1. Emprega de xeito 
efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: 
escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 b 

 e 

 B2.1. Lectura, en silencio e en voz 
alta, de distintos tipos de texto 
próximos á súa experiencia. 

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio 
diferentes textos. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, sen 
dificultade, diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade.  

  CCL 
 Posúe un bo  

dominio da 
lectura (sen 
silabeo, sen 
lectura guiada, 
sen lectura en 
voz alta) e da 
comprensión da 
mesma, e é quen 
de buscar unha 

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

 CCL 

 e  B2.2. Comprensión de textos de 
diversa tipoloxía, adecuados á súa 
idade, lidos en voz alta e en silencio, 

 B2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados á súa idade e 
valorar a lectura como medio para 

 LCB2.2.1. Resume, 
respondendo a preguntas e 
reflectindo as ideas principais, 

 CCL 

 CAA 
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segundo a súa tipoloxía e valorando 
a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía 
correcta. 

ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo 
persoal. 

textos de diversa tipoloxía 
textual.  

palabra no 
dicionario 

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

 CCL 

 CAA 

 LCB2.2.3. Elabora glosarios 
coas novas palabras. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.3. Utilización de estratexias para 
a comprensión lectora de 
textos:consideración do título e das 
ilustracións. Identificación de 
palabras crave. Anticipación de 
hipótese de significado polo contexto. 
Recoñecemento básico da tipoloxía 
textual. Uso do dicionario.  

 B2. 3. Utilizar de xeito guiado 
estratexias elementais para a 
comprensión lectora de textos moi 
sinxelos de diversa tipoloxía. 

 LCB2.3.1. Identifica as 
palabras clave dun texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.2. Activa, de forma 
guiada, coñecementos previos 
para comprender un texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.3. Formula hipóteses 
sobre o contido do texto a 

 CCL 
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partir do título e de ilustracións 
redundantes.  

 CAA 

 LCB2.3.4. Relaciona a 
información contida nas 
ilustracións coa información 
que aparece no texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.5. Iníciase na 
utilización do dicionario de 
xeito guiado. 

 CCL 

 CAA 

 e  B2.4. Gusto pola lectura.  

 B2.5. Selección de libros segundo o 
gusto persoal.  

 B2.6. Lectura dos libros establecidos 
no Plan lector.  

 B2.4. Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica momentos 
de lecer para a lectura 
voluntaria. 

 CCL 

 LCB2.4.2. Selecciona textos do 
seu interese en función dos 
seus gustos e preferencias.  

 CCL 

 LCB2.4.3. Identifica e resume 
o argumento de lecturas 
realizadas e dá referencias 
básicas, como o título. 

 CCL 

 CAA 
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 e 

 i 

 B2.7. Uso da biblioteca para a 
procura de información e utilización 
da mesma como fonte de 
información e lecer. 

 B2.5. Usa a biblioteca para 
localizar libros axeitados aos seus 
intereses.  

 LCB2.5.1. Consulta na 
biblioteca, de xeito guiado, 
diferentes fontes bibliográficas 
e textos en soporte informático 
para obter información sobre 
temas do seu interese e 
necesarios para as súas 
tarefas de aula. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

 B2.6. Mostrar interese por ter 
unha biblioteca propia. 

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

 CCL 

 CSC 

 a 

 e 

 B2.9.Identificación da finalidade das 
mensaxes transmitidos polo texto. 

 B2.7. Identifica a estrutura de 
diferentes textos lidos, 
centrándose na interpretación do 
seu significado. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.7.2. Formula hipótese, 
de xeito guiado, sobre a 
finalidade de diferentes textos 
moi sinxelos a partir da súa 
tipoloxía, e dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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moi redundantes, axeitados á 
súa idade. 

 

 

 

 

 

 b 

 e 

 i 

 B2.10. Utilización guiada das 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da 
información.  

 B2.8. Utilizar de xeito guiado as 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da 
información.  

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 b 

 e 

 m 

 B3.1. Produción de textos de diversa 
tipoloxía atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos) para 

 B3.1. Producir textos seguindo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito 
elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, con axuda 
e en diferentes soportes, textos 
sinxelos propios da vida cotiá, 
do ámbito escolar e social, 
utilizando elementos de 
cohesión básicos: noticias, 
contos, folletos informativos, 
narracións, textos científicos, 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 Produce textos sinxelos 
acordes coa súa idade 
cronolóxica utilizando 
modelos lingüísticos e 
utilizando as regras 
básicas gramaticais e 
ortográficas propias do 
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comunicar coñecementos, 
experiencias e necesidades. 

 B3.2. Cohesión do texto: 
mantemento do tempo verbal, 
puntuación, concordancia básica. 

 B3.3. Aplicación das normas 
ortográficas axeitadas ao nivel. 

anuncios publicitarios, receitas, 
instrucións, normas…. 

nivel, presentados de 
forma clara e limpa. 

 LCB3.1.2. Respecta as normas 
gramaticais e ortográficas 
básicas, propias do nivel. 

 CCL 

 LCB3.1.3. Reproduce textos 
ditados sinxelos. 

 CCL 

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

 CCL 

 CAA 

 B3.4. Valoración da propia produción 
escrita, así como a produción escrita 
dos seus compañeiros. 

 B3.2. Valorar a súa propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 
compañeiros. 

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

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 B3.5. Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación 
(función, destinatario, xeración de 
ideas, estrutura...). Textualización en 

 B3.3. Aplicar, con axuda, todas as 
fases do proceso de escritura na 
produción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, 

 LCB3.3.1. Emprega, de xeito 
guiado e segundo modelos, 
estratexias de planificación, 
textualización e revisión do 
texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 



 

   
Páxina 45 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

frases elementais con secuencia 
lineal.  

 B3.6. Revisión e mellora do texto.  

textualización, revisión e 
reescritura.  

 LCB3.3.2. Utiliza, con axuda e 
para escribir textos sinxelos, 
borradores que amosan: a 
xeración e selección de ideas, 
a revisión ortográfica e da 
secuencia coherente do 
escrito. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B3.7. Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con 
intención informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 B3.4. Elaborar proxectos 
individuais ou colectivos de 
carácter informativo sobre 
diferentes temas do área. 

 LCB3.4.1. Elabora, de forma 
guiada, gráficas sinxelas a 
partir de datos obtidos de 
experiencias realizadas. 

 CCL 

 CAA 

 LCB3.4.2. Elabora e presenta, 
de forma guiada, textos 
sinxelos, que ilustra con 
imaxes, en diferentes soportes 
(papel e dixital), de carácter 
redundante co contido: carteis 
publicitarios, anuncios e 
cómics. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 B3.8. Uso dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

 B3.5. Usar unha linguaxe 
respectuosa coa diversidade, 

 LCB3.5.1. Exprésase, por 
escrito, evitando unha linguaxe 

 CCL 

 CSC 
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 m evitando expresións 
discriminatorias e prexuízos.  

non sexista e non respectuosa 
coas diferenzas.  

 e 

 i 

 B3.9. Creación de textos utilizando 
as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de xeito guiado. 

 B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de 
modo eficiente e responsable 
para presentar as súas 
producións.  

 LCB3.6.1. Usa con axuda as 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar 
información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 e 

 i 

 B3.10. Produción de textos segundo 
Plan de escritura do centro.  

 B3.7. Escribir os textos 
establecidos no Plan de escritura.  

 LCB3.7.1. Produce os textos 
establecidos no plan de 
escritura axeitados á súa idade 
e nivel.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 b 

 e 

 B4.1. A palabra.  

 B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras (nome, verbo, 
adxectivo, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada clase 
de palabra. 

 B4.3. Tempos verbais: presente, 
pasado e futuro. 

 B4.1. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da 
lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario 
(formación e significado das 
palabras e campos semánticos), 
así como as regras de ortografía 

 LCB4.1.1. Recoñece e 
identifica as categorías 
gramaticais básicas: presentar 
ao nome, substituír ao nome, 
expresar características do 
nome, expresar acción. 

 CCL  Recoñece as 
categorías gramaticais 
básicas (nome, adxectivo 
e verbo) así como ás 
regras ortográficas 
básicas e regras de 
acentuación. 
 É quen de 
recoñecer de utilizar 

 LCB4.1.2. Utiliza con 
corrección os tempos verbais: 

 CCL 
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 B4.4. Ortografía: utilización das 
regras básicas de ortografía e 
puntuación.  

para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

presente, pasado e futuro, ao 
producir textos orais e escritos. 

sinónimos e antónimos, 
palabras simples e 
derivadas 
 Recoñece a 
oración simple e distingue 
o suxeito do predicado. 

 LCB4.1.3. Diferenza familias 
de palabras. 

 CCL 

 LCB4.1.4. Utiliza as normas 
ortográficas básicas. 

 CCL 

 e  B4.5. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras (nome, verbo, 
adxectivo, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada clase 
de palabra. 

 B4.6. Vocabulario. Frases feitas. 
Formación de substantivos, 
adxectivos e verbos. Recursos 
derivativos: prefixos e sufixos.  

 B4.7. Recoñecemento dos 
constituíntes oracionais: a oración 
simple, suxeito e predicado. 

 B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través 
do uso da lingua. 

 LCB4.2.1. Utiliza palabras 
sinónimas, antónimas, 
polisémicas, frases feitas, na 
expresión oral e escrita.  

 CCL 

 LCB4.2.2. Utiliza, segundo 
modelo, prefixos e sufixos e 
crea palabras derivadas. 

 CCL 

 LCB4.2.3. Recoñece a oración 
simple, distingue suxeito e 
predicado. 

 CCL 

 b 

 e 

 B4.8. Clases de nomes: comúns e 
propios. 

 B4.3. Desenvolver estratexias 
para mellorar a comprensión oral 

 LCB4.3.1. Clasifica e usa os 
tipos de nomes para elaborar 
textos escritos sinxelos 

 CCL 
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 B4.9. As relacións gramaticais 
Recoñecemento e explicación 
reflexiva das relacións que se 
establecen entre o substantivo e o 
resto dos compoñentes do grupo 
nominal. 

e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

 LCB4.3.2. Aplica as normas de 
concordancia de xénero e 
número, na expresión oral e 
escrita. 

 CCL 

 LCB4.3.3. Aplica, con axuda, 
as normas de acentuación 
(sílabas tónicas) nas súas 
producións escritas. 

 CCL 

 LCB4.3. 4. Utiliza signos de 
puntuación nas súas 
composicións escritas. 

 CCL 

 LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe 
básica nas producións escritas 
propias. 

 CCL 

 e 

 i 

 B4.10. Utilización do material 
multimedia educativo ao seu alcance 
e propio da súa idade. 

 B4.4. Utilizar programas 
educativos dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

 LCB4.4.1. Utiliza de forma 
guiada, distintos programas 
educativos dixitais.  

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 d 

 e 

 o 

 B4.11. Valoración da diversidade da 
lingua na nosa comunidade 
autónoma. 

 B4.5. Valorar a diversidade 
lingüística da comunidade 
autónoma.  

 LCB4.5.1. Valora a diversidade 
lingüística da comunidade 
autónoma.  

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 o 

 B4.12. Identificación das similitudes e 
diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

 B4.6. Comparar aspectos básicos 
das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia 
integrada. 

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

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 d 

 e 

 B5.1. Valoración dos textos literarios 
como fonte de gozo persoal. 

 B5.1. Valorar os textos literarios 
como fonte de lecer e 
información. 

 LCB5.1.1. Valora e recoñece 
de forma global, distintos 
textos literarios sinxelos, como 
fonte de lecer e de 
información. 

 CCL 

 CCEC 

 Utiliza axeitadamente 
os signos de 
puntuación nas súas 
producións escritas 
(punto seguido; punto e 
aparte, coma…), 
mantendo gusto por la 
creación literaria. 

 d 

 e 

 B5.2. Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual.  

  B5.2. Facer a lectura expresiva e 
interpretativa de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da 
linguaxe literaria. 

 LCB5.2.1. Realiza, de xeito 
guiado, lecturas comentadas 
de textos narrativos sinxelos 
de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 

 CCL 

 CCEC 
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 B5.3. Lectura comentada de poemas, 
relatos e obras teatrais.  

- Identificación de recursos literarios 
moi básicos.  

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

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 B5.4. Valoración de recursos 
literarios.  

 B5.3. Valorar os recursos 
literarios da tradición oral: 
poemas, cancións, contos, refráns 
e adiviñas. 

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

 CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

 B5.5. Creación de textos literarios 
moi sinxelos, en prosa ou en verso: 
contos, poemas, adiviñas, cancións e 
teatro.  

  B5.4. Reproducir a partir de 
modelos dados textos literarios 
moi sinxelos, en prosa ou en 
verso, con sentido estético e 
creatividade: contos e poemas. 

 LCB5.4.1. Crea, con axuda, 
sinxelos textos literarios moi 
sinxelos (contos, poemas) a 
partir de pautas ou modelos 
dados. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 B5.6. Comprensión, memorización e 
recitado de textos literarios co ritmo, 
entoación e dicción adecuados.  

 B5.5. Reproducir textos literarios 
breves e sinxelos e adaptados á 
idade.  

 LCB5.5.1. Memoriza e 
reproduce textos orais moi 
sinxelos adecuados á súa 
idade: contos, poemas ou 
cancións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 e 

 B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios.  

 B5.6. Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade. 

 LCB5.6.1. Realiza 
dramatizacións individualmente 
e en grupo de textos literarios 

 CCL 

 CAA 
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breves e sinxelos, axeitados á 
súa idade. 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada) como 
vehículo de comunicación e como 
recurso de lecer persoal. 

 B.5.7. Valorar a literatura en 
calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 
lecer persoal. 

 LCB.7.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, especialmente 
en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de lecer persoal.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

 a  B1.1. Comprensión e valoración de textos 
orais sinxelos procedentes da radio, da 

 B1.1. Comprender textos 
orais sinxelos dos medios de 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais dun texto oral sinxelo 

 CCL  Identifica a idea 
principal e secundarias 
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 e televisión ou da internet, con especial 
incidencia na noticia, para obter 
información xeral, específica e relevante, 
sobre feitos e acontecementos que 
resulten significativos e elaboración dun 
breve resumo. 

comunicación, extraendo o 
sentido global e información 
específica. 

dos medios de comunicación, 
extraendo o sentido global da 
mensaxe. 

 CAA en diferentes tipos de 
textos e sabe contestar a 
preguntas sinxelas de 
comprensión oral  e 
escrita, así como a 
identificar as cuestións 
básicas de novas e outros 
tipos de textos (Quen, 
Como, Onde, que….). 

 

 E quen de utilizar o 
galego como lingua 
oral e forma de 
expresión, e de 
entender textos orais 
e escritos en galego. 

 LGB1.1.2. Identifica quen, que e 
onde nunha noticia. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.1.3. Elabora un breve 
resumo, a partir de preguntas, 
dun texto oral sinxelo e valora 
os informativos da radio e da 
televisión como fonte de 
información. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 i 

 B1.2. Uso de documentos impresos, 
dixitais e audiovisuais para obter, 
informacións relevantes para realizar 
tarefas de aprendizaxe. 

 B1.2. Utilizar os documentos 
audiovisuais como 
instrumento de aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. Usa e manexa 
documentos impresos, 
audiovisuais e dixitais para obter 
a información máis importante e 
necesaria. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 LGB1.2.2. Selecciona 
informacións relevantes dos 
documentos audiovisuais para 
realizar tarefas de aprendizaxe 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 B1.3. Comprensión e produción de textos 
orais sinxelos para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso 
cotián, de carácter informal (conversas 
entre iguais e no equipo de traballo) e 
dun maior grao de formalización 
(exposicións da clase). 

 B1.3. Comprender e producir 
textos orais sinxelos, propios 
do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

 LGB1.3.1. Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo 
adecuadamente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSEIEE 

 LGB1.3.2. Sigue unha 
exposición da clase e extrae o 
sentido global e as informacións 
máis relevantes, preguntando se 
é necesario para verificar a súa 
comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.3.3. Elabora e produce 
textos orais sinxelos 
(explicacións, breves 
exposicións, narracións 
curtas...) presentando as ideas 
cunha coherencia lineal 
elemental e responde preguntas 
aclaratorias elementais sobre o 
seu contido. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB1.3.4. Participa no traballo 
en grupo. 

 CCL 

 CSIEE 
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 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 e 

 B1.4. Actitude de escoita adecuada ante 
situacións comunicativas, respectando as 
e opinións de quen fala e sen 
interrupcións inadecuadas. 

 B1.4. Manter unha actitude de 
escoita adecuada, 
respectando as opinións dos 
e das demais. 

 LGB1.4.1. Atende as 
intervencións dos e das demais, 
en conversas e exposicións sen 
interromper. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.4.2. Respecta as opinións 
da persoa que fala. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B1.5. Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas (expresións 
espontáneas, informacións, conversas 
reguladores da convivencia, discusións 
ou instrucións) con valoración e respecto 
das normas que rexen a interacción oral 
(petición e quendas de palabra, 
mantemento do tema, respecto ás 
opinións das demais persoas, posturas e 
xestos adecuados). 

 B1.5. Participar nas diversas 
situacións de interacción oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e 
respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

 LGB1.5.1. Respecta as quendas 
de palabra nos intercambios 
orais. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 LGB1.5.2. Respecta as opinións 
das persoas participantes nos 
intercambios orais.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.5.3. Utiliza a lingua 
galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e 
valora o seu uso fóra dela. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 LGB1.5.4. Emprega unha 
postura e xestualidade que 
transmite predisposición para 
interactuar cos demais. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.5.5. Exprésase cunha 
pronuncia e dicción correctas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

LGB1.5.6. Participa na conversa 
formulando e contestando 
preguntas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B1.6. Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as 
mensaxes orais: entoación, ritmo e 
xestualidade. 

 B1.6. Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados. 

 LGB1.6.1. Elabora un discurso 
oral coherente, utilizando un 
vocabulario adecuado á súa 
idade. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando algúns 
nexos básicos. 

 CCL 
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 LGB1.6.3. Amosa un discurso 
oral, claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitadas e propias 
da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

  

 B1.7. Produción de textos orais sinxelos 
propios dos medios de comunicación 
social coa axuda de modelos sinxelos e 
en situación de simulación. 

 B1.7. Elaborar textos orais 
sinxelos propios dos medios 
de comunicación. 

 LGB1.7.1. Elabora textos orais 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación mediante 
simulación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 B1.8. Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida. 

 B1.8. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

 LGB1.8.1. Amosa respecto ás 
ideas e achegas dos e das 
demais e contribúe ao traballo 
en grupo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 e  B1.9. Interese por expresarse oralmente 
coa pronuncia e coa entoación 
adecuadas. 

 B1.9. Interesarse por amosar 
unha pronuncia e entoación 
adecuadas. 

 LGB1.9.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 B1.10. Usar, de forma xeral, 
unha linguaxe non 

 LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, 
unha linguaxe non sexista. 

 CCL 

 CSC 
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 e 

 o 
 B1.10. Uso, de forma xeral, dunha 

linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

 LGB1.10.2. Identifica o uso de 
linguaxe discriminatoria e 
sexista evidente. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.11. Comparación de textos orais 
sinxelos producidos en diferentes 
variedades dialectais da lingua galega. 

 B1.11. Comparar textos orais 
sinxelos producidos en 
diferentes variedades 
dialectais da lingua galega. 

 LGB1.11.1. Compara textos 
orais sinxelos producidos en 
diferentes variedades dialectais 
da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.12. Identificación da lingua galega con 
diversos contextos de uso oral da lingua: 
en diferentes ámbitos profesionais 
(sanidade, educación, medios de 
comunicación...) e en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

 B1.12. Identificar a lingua 
galega con diversos contextos 
de uso oral. 

 LGB1.12.1. Identifica a lingua 
galega oral con diversos 
contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación... 

 CCL 

 CCEC 

 LGB1.12.2. Recoñece a validez 
da lingua galega para conversas 
con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 b  B2.1. Comprensión da información 
relevante en textos das situacións cotiás 

 B2.1. Comprender, buscar, 
localizar e seleccionar 

 LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante de textos 

 CCL  Identifica a 
estrutura principal dun 
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 e 

 I 

 j 

de relación social: correspondencia 
escolar, normas da clase, normas do 
comedor, normas do transporte e regras 
de xogos.  

 B2.2. Comprensión de información xeral 
en textos sinxelos procedentes dos 
medios de comunicación social (incluídas 
webs infantís) con especial incidencia na 
noticia e nas cartas á dirección do xornal, 
localizando informacións destacadas en 
portadas, titulares, subtítulos, entradas. 

 B2.3. Comprensión de información 
relevante en textos para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso 
cotián (folletos descricións, instrucións e 
explicacións). 

información explícita en textos 
sinxelos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis). 

sinxelos procedentes dos 
medios de comunicación social 
ou propios de situacións cotiás. 

 CD 

 CSC 

texto (idea principal, 
desenvolvemento e 
conclusión) e sabe 
atopar palabras clave, e 
ideas principais. 

 

 Fai unha lectura 
axeitada para a súa 
idade, sen silabeo, con 
entoación e pausas. 

 LGB2.1.2. Identifica as ideas 
principais dun texto sinxelo 
(narrativo, descritivo, 
expositivo). 

 CCL 

 LGB2.1.3. Busca, localiza e 
selecciona información concreta 
dun texto sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.4. Interpreta, 
personificacións e hipérboles en 
textos sinxelos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.5. Identifica a estrutura 
xeral dun texto. 

 CCL 

 LGB2.1.6. Emprega o dicionario, 
de xeito guiado, para resolver as 
dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 



 

   
Páxina 59 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave  

 b 

 e 

 B2.4. Integración de coñecementos e de 
informacións procedentes de diferentes 
soportes para aprender e contrastar 
información, identificando e interpretando 
os datos que se transmiten mediante 
sinxelos gráficos e ilustracións. 

 B2.2. Interpretar e 
comprender, de maneira 
xeral, a información 
procedente de sinxelos 
gráficos, e ilustracións.  

 LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira xeral, a 
información de sinxelos gráficos 
e ilustracións, relacionando esta 
co contido do texto que a 
acompaña. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

 b 

 e 

 B2.5. Subliñado e resumo da información 
relevante dun texto sinxelo adecuado ao 
seu nivel. 

 B2.3. Realizar o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo e resumir o seu 
contido. 

 LGB2.3.1. Realiza o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.3.2. Realiza o resumo, a 
partir de preguntas, dun texto 
sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.6. Iniciación ás estratexias de control 
do proceso lector (anticipación, 
formulación de hipóteses, relectura...). 

 B2.4. Utilizar, de maneira 
xeral, estratexias para 
mellorar a lectura.  

 LGB2.4.1. Deduce, de maneira 
xeral, o posible contido dun 
texto antes de lelo, axudándose 
do título e as ilustracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.4.2. Relé un texto e 
marca as palabras clave para 
acadar a comprensión,cando é 
preciso. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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 b 

 e 

 B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e das bibliotecas para obter 
información e modelos para a lectura. 

 B2.5. Utilizar de xeito guiado 
as tecnoloxías da información 
para obter información e 
modelos para a lectura. 

 LGB2.5.1. Utiliza de xeito 
guiado as tecnoloxías da 
información para obter 
información e modelos para a 
lectura.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB2.5.2. Utiliza de xeito 
guiado dicionarios dixitais para 
interpretar a información dun 
texto. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en voz 
alta, de textos sinxelos en galego 
adaptados á idade e aos intereses das 
alumnas e dos alumnos. 

 B2.6. Ler, en silencio ou en 
voz alta, textos sinxelos en 
galego, adaptados á súa 
idade e aos seus intereses. 

 LGB2.6.1. Descodifica sen 
dificultade as palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.6.2. Le textos sinxelos en 
voz alta sen dificultade. 

 CCL 

 LGB2.6.3. Le textos, adaptados 
e próximos á súa experiencia, 
en silencio, sen dificultade. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 B2.9. Uso da biblioteca respectando as 
súas normas de funcionamento e 

 B2.7.Usar as bibliotecas de 
aula, e de centro, respectando 

 LGB2.7.1. Utiliza as biblioteca 
de aula e de centro respectando 

 CCL 

 CAA 
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 e 

 i 

valorándoa como fonte de información e 
de ocio e participación en actividades 
literarias.  

 B2.10. Valoración das normas de 
funcionamento da biblioteca como 
recurso para acceder facilmente a 
información moi variada e manter un 
ambiente agradable de traballo e lecer. 

as normas básicas de 
funcionamento, e participar en 
actividades literarias. 

as normas básicas do seu o 
funcionamento. 

 CSC 

 LGB2.7.2. Valora as bibliotecas 
de aula e de centro como 
instrumento cotián de busca de 
información e fonte de recursos 
textuais diversos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.7.3. Participa en 
actividades literarias do centro. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 B2.11. Mantemento adecuado da súa 
biblioteca persoal. 

 B2.8. Ter interese por ter 
unha biblioteca propia. 

 LGB2.8.1. Coida, conserva e 
organiza os seus libros. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 B2.12. Interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e como medio 
de comunicación de e de lecer. 

 B2.9. Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 

 LGB2.9.1. Amosa interese pola 
lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.13. Desenvolvemento da autonomía 
lectora, da capacidade de elección de 
temas e de textos e de expresión das 
preferencias persoais. 

 B2.10. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de selección de 
textos do seu interese, así 
como ser quen de expresar 
preferencias.  

 LGB2.10.1. Selecciona textos 
do seu interese, en función dos 
seus gustos e preferencias. 

 CCL 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 a 

 b 

 e 

 B3.1. Uso das estratexias de 
planificación, de textualización e revisión 
como partes do proceso escritor. 

 B3.1. Usar, as estratexias de 
planificación, textualización e 
revisión do texto. 

 LGB3.1.1. Planifica a 
elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e 
estruturando a información. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 

 LGB3.1.2. Elabora o texto, con 
coherencia xeral e de xeito 
creativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.1.3. Aplica, de forma 
xeral, os signos de puntuación 
(punto, coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación). 

 CCL  
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 LGB3.1.4. Aplica, de maneira 
xeral, a norma lingüística: 
ortografía, léxico, morfosintaxe. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B3.2. Composición de textos propios de 
situacións cotiás de relación social 
(correspondencia escolar, mensaxes 
curtas, normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, instrucións…, de acordo coas 
características propias destes xéneros. 

 B3.3. Composición de textos de 
información sinxelos, característicos dos 
medios de comunicación social, sobre 
acontecementos significativos, con 
especial incidencia na noticia, en 
situacións reais ou simuladas. 

 B3.2. Producir textos sinxelos 
de diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir e 
resumir, emocións e 
informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles 
que sexan característicos dos 
medios de comunicación. 

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

 CCL 

 CAA 

 CD 

 Elabora por escrito 
diferentes tipos de 
textos mantendo as 
normas básicas de 
presentación (limpeza, 
marxes, interliñado, 
etc..) así como a 
coherencia no 
discurso e a ortografía 
básica. 

 LGB3.2.2. Redacta textos 
xornalísticos (noticias) e 
publicitarios (anuncios e carteis) 
de xeito creativo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 LGB3.2.3. Elabora diferentes 
tipos de textos (narrativos e 
descritivos) seguindo un guión 
establecido. 

 CCL 

 CAA 
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 LGB3.2.4. Escribe textos 
coherentes empregando algúns 
elementos de cohesión. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB3.2.5. Resume brevemente 
o contido de textos sinxelos, a 
partir de preguntas, propios do 
ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de 
comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Produción de textos relacionados co 
ámbito académico para comunicar 
información (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións). 

 B3.3. Elaborar textos do 
ámbito académico para 
comunicar información. 

 LGB3.3.1. Elabora por escrito 
textos do ámbito académico moi 
sinxelos (cuestionarios, 
resumos, descricións, 
explicacións...) para obter e 
comunicar información. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 j 

 B3.5. Creación de textos sinxelos con 
intención informativa utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómics. 

 B3.4. Elaborar textos sinxelos 
que combinen a linguaxe 
verbal e a non verbal. 

 LGB3.4.1. Elabora textos 
sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, 
cómics. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 
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 b 

 d 

 e 

 i 

 j 

 B3.6. Uso guiado de programas 
informáticos de procesamento de textos. 

 B3.5. Usar de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

 LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 j 

 B3.7. Utilización de elementos gráficos e 
paratextuais sinxelos, para facilitar a 
comprensión (ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía). 

 B3.6. Utilizar recursos gráficos 
e paratextuais que faciliten a 
comprensión dos textos. 

 LGB3.6.1. Usa recursos gráficos 
e paratextuais sinxelos 
(ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía) para 
facilitar a comprensión dos 
textos. 

 LGB3.6.2. Ilustra creativamente 
os seus textos con imaxes 
redundantes co seu contido. 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B3.8. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 

 B3.9.Valoración da escritura como 
instrumento de relación social, de 
obtención,de reelaboración da 

 B3.7. Coidar a presentación 
dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión 
creativa. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 
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información e dos coñecementos e de 
expresión creativa. 

 

  LGB3.7.2. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación e de expresión 
creativa. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e  B4.1. Uso e identificación intuitiva de 
terminoloxía moi elemental nas 
actividades de produción e interpretación: 
denominación dos textos traballados, 
enunciado, palabra e sílaba, xénero e 
número, determinantes e formas verbais.  

 

 B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical 
básica, como apoio á 
comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento na mellora do 
uso da lingua. 

 

 LGB4.1.1. Sinala a 
denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes, 
enunciados, palabras e sílabas. 

 CCL 

 CAA 

 É quen de 
recoñecer as sílabas 
dunha 
palabra(distinguindo a 
sílaba tónica e átonas) 
así como de diferenciar 
as categorías 
gramaticais básicas de 
cada palabra. 

 

 Utiliza 
axeitadamente os signos 
de puntuación e as 

 LGB4.1.2. Identifica as formas 
verbais.  

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.3. Separa as sílabas 
que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica 
das átonas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos e adxectivos.  

 CCL 

 CAA 
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 LGB4.1.5. Sinala o xénero e 
número de palabras dadas e é 
quen de cambialo. 

 CCL 

 CAA 

normas básicas de 
ortografía. 

 b 

 e 

 B4.2. Uso das normas ortográficas 
básicas, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas nos 
escritos. 

 B4.2. Aplicar, de forma xeral, 
as normas ortográficas 
básicas, apreciando o seu 
valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

 LGB4.2.1. Aprecia o valor social 
das normas ortográficas e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB4.2.2. Utiliza as normas 
ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas 
producións escritas, con 
especial atención ás 
maiúsculas.  

 e  B4.3. Comparación e transformación de 
enunciados, mediante inserción, 
supresión, cambio de orde, segmentación 
e recomposición, para xulgar sobre a 
gramaticalidade dos resultados.  

 B4.4. Comparación de estruturas 
sintácticas elementais para observar a 
súa equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado. 

 B4.3. Utilizar correctamente 
as regras de puntuación, así 
como unha sintaxe elemental 
nas producións orais e 
escritas. 

 LGB4.3.1. Emprega, de forma 
xeral, os signos de puntuación.  

 CCL 

 LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
elemental adecuada nas súas 
producións. 

 CCL 

 LGB4.3.3. Respecta, de xeito 
xeral, as normas 

 CCL 

 CSC 
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 B4.5. Inserción e coordinación de 
oracións como instrumento na mellora da 
composición escrita. 

morfosintácticas de colocación 
do pronome átono. 

 CCEC 

 e  B4.6. Exploración das posibilidades do 
uso de diversos enlaces entre oracións 
(adición, causa), en relación coa 
composición de textos.  

 B4.4. Recoñecer e empregar 
conectores básicos. 

 LGB4.4.1. Usa diversos 
conectores básicos entre 
oracións: adición e causa. 

 CCL 

 CAA 

 Identifica e sabe 
buscar palabras 
derivadas e 
compostas, familias 
de palabras, palabras 
polisémicas e 
sinónimos e 
antónimos. 

 b 

 e 

 i 

 B4.7. Uso do dicionario, en papel ou 
electrónico, de xeito guiado. 

 B4.5. Usar o dicionario en 
papel ou electrónico, de xeito 
guiado. 

 LGB4.5.1. Usa o dicionario en 
papel ou dixital de xeito guiado. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 b 

 e 

 i 

 o 

 B4.8. Identificación de palabras 
compostas e derivadas, de sinónimos de 
antónimos e palabras polisémicas 
básicas, en relación coa compresión e 
coa produción de textos. 

 B4.6. Identificar palabras 
compostas e derivadas, así 
como sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas, 
para comprender e producir 
textos. 

 LGB4.6.1. Recoñece palabras 
derivadas e compostas, 
identificando e formando 
familias de palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.6.2. Recoñece e usa 
sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 d 

 B4.9. Valoración da lingua galega dentro 
da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

 B4.7. Valorar a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe 

 LGB4.7.1. Valora a lingua 
galega dentro da realidade 

 CCL 

 CCEC 

 Sabe atopar as 
diferenzas básicas 
(xénero dalgunhas 
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 e 

 h 

 m 

 o 

e pluricultural de España e de 
Europa. 

plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

palabras, etc..) entre o 
galego e o castelán 

 a 

 d 

 e 

 m 

 o 

 B4.10. Comparación entre aspectos das 
linguas que coñece e/ou está a aprender 
para mellorar os procesos comunicativos, 
recoñecer as posibles interferencias e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada. 

 

 B4.8. Establecer relacións 
elementais entre as diversas 
linguas que coñece ou está a 
aprender para reflexionar 
sobre como mellorar os seus 
procesos comunicativos na 
lingua galega, recoñecer as 
posibles interferencias e 
lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

 LGB4.8.1. Identifica diferenzas, 
regularidades e semellanzas 
sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas moi 
evidentes e básicas entre todas 
as linguas que coñece e/ou está 
a aprender, como punto de 
apoio para a súa aprendizaxe. 

 CCL 

 CCEC 

 CCL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 b 

 d 

 e 

 B5.1. Escoita, memorización e 
reprodución de textos procedentes da 
literatura popular oral galega (adiviñas, 

 B5.1. Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
sinxelos, procedentes da 
literatura galega en xeral, e da 

 LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 
reproduce textos sinxelos 
procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, 
lendas, contos, poemas, 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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lendas, contos, poemas, cancións, ditos) 
e da literatura galega en xeral. 

 B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego (oral ou non) como fonte 
de coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

literatura galega popular en 
particular. 

cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

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

 CCL 

 CCEC 

  

 b 

 d 

 e 

 i 

 o 

 B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz 
alta de obras en galego adecuadas á 
idade e aos intereses do alumnado. 

 B5.4. Lectura guiada e expresiva de 
textos narrativos da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras literarias 
clásicas e literatura actual en diversos 
soportes. 

 B5.2. Ler textos e obras en 
galego adaptadas á idade e 
en diferentes soportes. 

 LGB5.2.1. Le en silencio obras e 
textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

  

 LGB5.2.2. Le en voz alta obras 
e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 
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 b 

 d 

 e 

 o 

 B5.5. Lectura guiada de poemas, de 
relatos e de obras, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 

 B5.3. Identificar o xénero 
literario ao que pertencen uns 
textos dados.. 

 LGB5.3.1. É quen de identificar 
o xénero literario ao que 
pertencen uns textos dados: 
narrativa, poesía e teatro. 

 CCL 

 CCEC 

 Identifica diversos 
xéneros literarios 
(poesía, narrativa, 
teatro) e os elementos 
esenciais que os 
caracterizan. 

 b 

 e 

 o 

 B5.6. Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 

 B5.4. Recrear e compoñer 
poemas e relatos a partir de 
modelos sinxelos. 

 LGB5.4.1. Recrea e compón 
poemas e relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, 
emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de situacións de textos 
literarios. 

 B5.5. Participar activamente 
en dramatizacións de 
situacións e de textos 
literarios. 

 LGB5.5.1. Participa activamente 
en dramatizacións de situacións 
e de textos literarios. 

 CCL 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración da literatura en calquera 
lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

 B5.6. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal. 

 LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo 
de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.9. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan 
noutras culturas. 

 B5.10. Comparación de imaxes, símbolos 
e mitos facilmente interpretables que 
noutras culturas serven para entender o 
mundo e axudan a coñecer outras 
maneiras de relacións sociais. 

 B5.7. Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e 
culturais. 

 LGB5.7.1. Amosa curiosidade 
por coñecer outros costumes e 
formas de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

 CCL 

 CCEC 
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BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
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 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da 
propia realidade corporal e a dos e 
das demais. 

 B1.2. Aceptación e respecto cara 
ás normas, regras, estratexias e 
persoas que participan no xogo. 
Elaboración e cumprimento dun 
código de xogo limpo. 

 B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias da práctica da 
actividade física. 

 B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante como 
de espectador ou espectadora, 
ante as posibles situacións 
conflitivas xurdidas, participando 
en debates, e aceptando as 
opinións dos e das demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de 
forma guiada sobre distintos aspectos da 
moda e a imaxe corporal dos modelos 
publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 É quen de explicar 
aos 
compañeiros/as as 
características dun 
xogo practicado na  
clase. 

 

 Implicase en 
actividades 
motrices diversas e 
recoñece e acepta 
as diferenzas 
individuais. 

 
 

 Acepta e respecta 
as normas, 
regras,estratexias e 
persoas que 
participan no xogo. 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 
ás súas compañeiras as características 
dun xogo practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 
inapropiadas que se producen na práctica 
deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 i  B1.4. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 

 B1.2. Buscar e presentar 
información e compartila, 
utilizando fontes de información 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías 
para localizar a información que se lle 
solicita. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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aprendizaxe para obter 
información, relacionada coa área. 

 B1.5. Integración nas tecnoloxías 
da información e a comunicación 
no proceso de aprendizaxe. 

determinadas e facendo uso das 
tecnoloxías da información e a 
comunicación como recurso de 
apoio á área. 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 
atendendo as pautas proporcionadas, con 
orde, estrutura e limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA, 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas 
expresándose de forma correcta en 
diferentes situacións e respecta as 
opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa en 
actividades motrices diversas, 
recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de 
habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física. 

 B1.8. O coidado do corpo e a 
consolidación de hábitos de 
hixiene corporal. 

 B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un 
mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, 
aceptando as normas e regras 
establecidas e actuando con 
interese e iniciativa individual e 
traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Demostra certa autonomía 
resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 EFB1.3.2. Coñece e respecta a normas de 
educación viaria en contornos habituais e 
non habituais. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.3. Participa na recollida e 
organización  de material utilizado nas 
clases. 

 CSC 
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 B1.9. Adopción de condutas 
seguras ao actuar como peóns ou 
peoas nas saídas polo contorno 
do colexio. 

 EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo 
que lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. 

 CSC, CAA 

 EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do corpo. 

 

 

 CSC, CSIEE, CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e aceptación da 
propia realidade corporal e a dos e 
das demais mostrando una 
actitude crítica cara ao modelo 
estético-corporal socialmente 
vixente. 

 B2.2. Seguridade, confianza nun 
mesmo ou nunha mesma e nos 
demais. 

 B2.3. Autonomía persoal: 
autestima, expectativas realistas 
de éxito. 

 B2.1. Aceptar e respectar a propia 
realidade corporal e a dos e das 
demais. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 
realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e 
nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 Valora e acepta a 
propia realidade 
corporal e motriz 
tanto a persoal 
coma a dos 
demais. 

 

 É quen de 
organizarse 
espacial e 
temporalmente, 
recoñecendo a 
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 b 

 k 

 B2.4. Descubrimento dos 
elementos orgánico-funcionais 
relacionados co movemento: 
circulación, respiración, 
locomoción (principais músculos e 
articulacións). 

 B2.5. Control do ritmo respiratorio 
en diferentes actividades. 
Toma de conciencia e inicio do 
control dos diferentes tipos de 
respiración. 

 B2.6. Equilibrio estático e 
dinámico sobre superficies 
estables e inestables e alturas 
variables. 

 B2.7. Organización espacial 
(organización dos elementos no 
espazo, apreciación de distancias, 
traxectorias, orientación, 
lonxitude). Organización temporal 
(duración, sucesión, ritmo). 
Organización espazo-temporal 
velocidade, previsión do 
movemento). 

 B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de 
cada situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o seu 
corpo na organización das accións 
motrices. 

 EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de 
respiración. 

 CAA 

 CSC 

esquerda e a 
dereita. 

 
 

 Desprázase 
axeitadamente no 
espazo e no tempo 
mantendo o 
equilibrio. 

 EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre 
distintas bases de sustentación en 
diferentes posturas e posicións, durante un 
tempo determinado. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Coñece os músculos e 
articulacións principais que participan en 
movementos segmentarios básicos e no 
control postural. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de 
diferentes obxectos, persoas e espazos en 
movemento. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións 
de estímulos visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices axeitadas no 
tempo e no espazo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 B2.8. Consolidación da 
lateralidade e a súa proxección no 
espazo, con recoñecemento da 
esquerda e dereita dos e das 
demais. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades do 
movemento. Axuste e 
consolidación dos elementos 
fundamentais na execución das 
habilidades motrices básicas. 

 B3.2. Utilización eficaz e 
económica das habilidades 
motrices básicas en medios e 
situacións estables e coñecidas. 

 

 B3.3. Inicio na adaptación das 
habilidades básicas a situacións 
non habituais e contornos 
descoñecidos ou con incerteza, 

 B3.1. Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en 
diferentes tipos de contornos intentando 
non perder o equilibrio nin a continuidade, 
e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

  

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz 
básica do salto en diferentes tipos de 
contornos intentando non perder o 
equilibrio e a continuidade, e intentando 
axustar a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices 
básicas de manipulación de obxectos 
(lanzamento, recepción) en diferentes tipos 
de contornos intentando aplicar os xestos 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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incidindo nos mecanismos de 
decisión. 

 B3.4. Mellora das capacidades 
físicas básicas de forma global e 
orientada á execución das 
habilidades motrices. 

 B3.5. Disposición favorable a 
participar en actividades físicas 
diversas aceptando a existencia 
de diferenzas no nivel de 
habilidade. 

axeitados e utilizando os segmentos 
dominantes. 

 EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices 
de xiro en diferentes tipos de contornos 
intentando non perder o equilibrio e a 
continuidade, e intentando axustar a súa 
realización aos parámetros espazo-
temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 
posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e 
xogos propostos no medio natural ou en 
contornos non habituais. 

 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CAA 
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BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. O corpo e o movemento 
como instrumentos de expresión e 
comunicación. 

 B4.2. Coñecemento e práctica de 
diversas manifestacións 
expresivas adaptadas ao ámbito 
escolar: mimo, dramatización, 
baile, expresión corporal. 

 B4.3. Adecuación do movemento 
a estruturas espazo-temporais e 
execución de bailes e coreografías 
simples utilizando como base o 
folclore galego e outros bailes do 
mundo. 

 B4.4. Expresión de emocións e 
sentimentos a través do corpo, o 
xesto e o movemento. 

 B4.5. Desinhibición e 
espontaneidade na práctica de 
danzas ou bailes, con 
independencia do nivel de 

 B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e 
creativa, comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 
situacións, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, 
individualmente, en parellas ou en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 Expresa e 
representa 
personaxes, 
situacións e 
movementos 
utilizando o seu 
corpo, 
individualmente, en 
parella ou en 
grupos. 

 EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente e en parellas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e 
danzas sinxelas representativas da cultura 
galega e doutras culturas, seguindo unha 
coreografía básica. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións 
artísticas sinxelas en interacción cos 
compañeiros e compañeiras. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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habilidade mostrado. 
B4.6. Recreación de personaxes 
reais e ficticios e os seus 
contextos dramáticos. 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.7. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
participando en actividades 
artístico-expresivas.  

 B4.8. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as 
montaxes ou coreografías de 
actividades artístico-expresivas 
(espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo. 

 B4.2. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e 
os introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades artístico-
expresivas. 

 EFB4.2.1. Comeza a recoñecer algunha 
capacidade física básica implicada nas 
actividades artísticas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Coñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas 
para a mellora das habilidades motrices 
implicadas nas actividades artístico-
expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Consolidación de hábitos de 
hixiene corporal e adquisición de 
hábitos posturais e alimentarios 
saudables relacionados coa 
actividade física. 

 B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos 
posturais sobre a saúde e o 
benestar, manifestando unha 

 EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas.  CSIEE 

 CAA 
 Coñece a 

importancia do 
quecemento previo 
a realización da 
actividade física. 

 EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, 
información para comprender a 

 CSC 

 CSIE 
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 B5.2. Recoñecemento dos 
beneficios da actividade física na 
saúde integral da persoa.  

 B5.3. Práctica segura da 
actividade física recoñecendo a 
importancia do quecemento, a 
dosificación do esforzo, a volta á 
calma e a relaxación. 

actitude responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

importancia duns hábitos de alimentación 
correctos para a saúde. 

 CAA 

 CMCCT 

 EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos 
do exercicio físico para a saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 
axeitados. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de 
forma autónoma. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da condición física 
orientada á saúde en función do 
desenvolvemento psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e 
duración do esforzo, tendo en 
conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida 
das capacidades físicas orientadas á 
saúde. 

 CAA 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca 
en repouso e realizando actividade física. 

 CAA 

 CMCCT 
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 CSC 

 EFB5.2.3. Percibe diferentes niveis de 
intensidade e esforzo na estrutura da clase 
de Educación física. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 k  B5.5. Adopción das medidas 
básicas de seguridade na 
execución das actividades físicas 
e no uso de materiais e espazos. 

 B5.6 Actitude favorable cara á 
actividade física con relación á 
saúde, manifestando 
comportamentos responsables, 
respectuosos e seguros cara a un 
mesmo e as demais persoas. 

 B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da 
práctica da actividade física. 

 EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na 
práctica da actividade física, realizando un 
quecemento guiado. 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 B6.1. Descubrimento e aplicación 
das estratexias básicas de xogo 
relacionadas coa cooperación, a 

 B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios e 

 EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos 
adecuados para resolver situacións 
básicas de táctica individual e colectiva en 
situacións motrices habituais. 

 CSC 

 CAA 

 Recoñece as 
características 
básicas dos xogos 
populares, 



 

   
Páxina 83 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

 m oposición e a cooperación-
oposición.  

 B6.2. Respecto cara ás persoas 
que participan no xogo e 
rexeitamento cara aos 
comportamentos antisociais. 

 B6.3. Comprensión, aceptación e 
cumprimento das normas de xogo. 

regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma 
individual, coordinada e 
cooperativa e desempeñando as 
diferentes funcións implícitas en 
xogos e actividades 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices 
básicas en distintos xogos e actividades 
físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

deportes colectivos 
e individuais 
traballados. 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.4. O xogo e o deporte como 
elementos da realidade social. 
Coñecemento e práctica de xogos 
tradicionais de Galicia. 

 B6.5. Achegamento ao xogo 
doutras comunidades e países dos 
seus compañeiros e compañeiras 
da clase. 

 B6.2. Coñecer a diversidade de 
actividades físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as de 
Galicia. 

 EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas e 
características básicas dos xogos 
populares, deportes colectivos, deportes 
individuais e actividades na natureza. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes 
tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 
deportes tradicionais de Galicia seguindo 
as regras básicas. 

 CSC 

 CAA 
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 a 

 b 

 k 

 B6.6. Aplicación das habilidades 
básicas en situacións de xogo. 

 B6.7 Participación en xogos de 
diferente tipoloxía e iniciación á 
práctica de actividades deportivas 
a través de xogos predeportivos e 
o deporte adaptado. 

 B6.3 Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e 
os introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas. 

 EFB6.3.1. Comeza a recoñecer algunha 
capacidade física básica implicada nos 
xogos e actividades deportivas. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes 
individuais e colectivos estratexias de 
cooperación e de oposición. 

 CAA 

 CSC 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.8. Iniciación á orientación 
deportiva mediante propostas 
lúdicas (ximnasio, patio, parque). 

 B6.9. Práctica e gozo de 
actividades motrices lúdicas 
relacionadas coa natureza (xogos 
de campo, de exploración, de 
aventura, marcha, escalada...).  

 B6.10. Coñecemento e coidado da 
contorno natural. 

 B6.4. Manifestar respecto cara ao 
contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire libre, 
identificando e realizando accións 
concretas dirixidas á súa 
preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 
eliminación dos residuos que se xeran nas 
actividades no medio natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, 
respectando a flora e a fauna do lugar. 

 CSC 

 CAA 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 d 

 o 

 B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas instrumentais e 
vocais de diferentes estilos e 
culturas, adaptadas á idade do 
alumnado. 

 B1.2. Asistencia a algunha 
representación musical. 

 B1.3. Interese polo repertorio 
tradicional de Galicia e das zonas 

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

 EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 
 Recoñece madiante 

a escoita distintas 
obras musicais. 

 Identifica as 
calidades do son  e 
os elementos que a 
compoñen. 

 EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.3. Coñece, entende e 
cumpre as normas de 

 CSC 



 

   
Páxina 86 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

de procedencia dos compañeiros e 
das compañeiras. 

 B1.4. Audición de obras musicais de 
distintas características e 
procedencias. 

 B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 
respecto polas normas de 
comportamento durante a audición 
de música e na asistencia a 
representacións. 

comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

 EMB1.1.4. Identifica 
manifestacións artísticas propias 
de Galicia. 

 CAA 

 CCEC 

 j  B1.6. Recoñecemento de calidades 
dos sons: intensidade, duración, 
altura e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

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

 EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do contexto. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j  B1.8. Elementos musicais. Tempo e 
matices: forte, piano e mezzoforte. 

 B1.9. Identificación dos rexistros de 
voces graves e agudas, así coma 
das posibles agrupacións vocais e 
instrumentais (solista, dúo, trío e 
coro). 

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

 EMB1.3.1. Distingue tipos de 
voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais ou 
vocais. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 

 CCEC 

 CAA 
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 B1.10. Compases binarios e 
ternarios. 

velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

 j  B1.11. Recoñecemento e 
identificación das partes dunha 
peza musical. Formas musicais 
binarias e ternarias. 

 B1.4. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical. 

 EMB1.4.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma ou 
nunha partitura sinxela. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.4.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela e 
presenta graficamente a súa 
estrutura. 

 CCEC 

 CAA 

  

 EMB1.4.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

 

 

 

 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 
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BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

 B2.1. Lectura e interpretación de 
pezas instrumentais e cancións 
sinxelas de maneira colectiva, con 
ou sen acompañamento, con 
distintos tipos de grafías. 

 B2.2. Frauta doce: dixitación da 
escala de dó sen alteracións. 

 B2.3. Iniciación aos instrumentos de 
placas Orff en acompañamentos de 
pezas sinxelas. 

 B2.4. Rexistro da música creada na 
aula mediante gravacións para a 
súa escoita posterior e a súa 
valoración. 

 B2.5. Dobre barra e DC. 

 B2.6. Ditados rítmicos con grafías 
de negra, branca, redonda e 
corchea, e os seus silencios. 

 B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

 B2.1. Interpretar un repertorio básico 
de cancións e pezas instrumentais, 
en solitario ou en grupo, mediante a 
voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

 EMB2.1.1. Utiliza de xeito 
correcto a linguaxe musical 
traballada para a interpretación 
de obras. 

 CCEC 

 CAA 

  

 EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías e 
ritmos sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 Interpreta un 
repertorio básico de 
cancións vocais e 
instrumentais. 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos con e 
sen acompañamento. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB2.1.4. Toma conciencia dos 
erros cometidos e amosa interese 
por mellorar. 

 CAA 
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 j 

 b 

 B2.8. Improvisación de esquemas 
rítmicos e melódicos sobre bases 
musicais dadas. 

 B2.9. Creación guiada de pezas 
musicais sinxelas a partir de 
elementos dados. 

 B2.2. Explorar estruturas musicais e 
seleccionar e combinar ideas 
musicais dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, co 
obxectivo de crear un produto 
musical propio individual ou grupal. 

 EMB2.2.1. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos e/ou manexados. 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

 CSC 

 j 

 d 

 B2.10. Recreación musical e 
sonorización dun texto oral ou 
escrito. 

 B2.11. Sonorización de imaxes ou 
representacións dramáticas usando 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

 B2.12. Construción dun 
instrumento. 

 B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas 
de diversos materiais, instrumentos 
e dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Emprega instrumentos 
materiais e dispositivos 
electrónicos para crear pezas 
musicais sinxelas e para a 
sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

 CAA 

 CD 

 CCEC 

 EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 
un existente. 

 CCEC  

 CAA 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
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 j  B3.1. Recoñecemento do corpo 
como instrumento rítmico e de 
expresión corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas 
coreografías para obras musicais 
breves e de estrutura sinxela. 

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

 EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de 
interacción social. 

 CCEC 

 CAA 

 Participa 
activamente na 
interpretación de 
danzas a través da 
expresión corporal. 

 EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou inventados, 
procurando unha progresiva 
coordinación individual e colectiva. 

 B3.4. Iniciación á interpretación de 
danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas. 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico 
de danzas propias da cultura galega 
e doutras culturas. 

 EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB3.2.2. Identifica, reproduce e 
goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

 CCEC 

 CSC 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 e 

 j 

 B1.1 Describir as características dos 
elementos presentes no contexto e 

 EPB1.1.1 Establece unha orde ou 
pautas para seguir no 
procedemento de observación dos 

 CCL 

 CAA  

 Describe as 
características das 
obras artísticas e 
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 B1.1. Establecemento de protocolos 
de actuación na observación das 
obras artísticas.  

 B1.2. Valoración do coñecemento 
de diferentes códigos artísticos 
como medio de expresión de ideas.  

as sensacións que as obras 
artísticas provocan.  

elementos do contexto, e na súa 
comunicación oral ou escrita.  

expresa as súas 
sensacións. 

 EPB1.1.2. Describe as 
características dos feitos artísticos 
e as sensacións que as obras 
provocan. e expresa as súas 
apreciacións persoais cun criterio 
artístico.  

 CCL 

 CCEC 

 EPB1.1.3. Identifica e coñece os 
termos propios da linguaxe 
plástica.  

 CCL 

 CCEC 

 e 

 j 

 B1.3. Interpretación e valoración da 
información que proporcionan as 
imaxes no contexto social e 
comunicación das apreciacións 
obtidas.  

 B1.4. Indagación sobre diferentes 
maneiras de representar o espazo. 

 B1.2. Interpretar o contido das 
imaxes e representacións do espazo 
presentes no contexto, con 
identificación das posicións dos 
elementos plásticos no espazo.  

 EPB1.2.1. Interpreta e valora a 
información que ofrecen as 
imaxes no contexto social e 
comunica as sensacións, 
elaborando informacións básicas. 

 CCL 

 CCEC 

  

 EPB1.2.2. Identifica a posición dos 
elementos plásticos tendo en 
conta as técnicas espaciais.  

 

 CCEC 

 CCL 
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 j 

 b 

 B1.5. Observación dos materiais 
empregados nas obras plásticas.  

 B1.6. Exploración de calidades dos 
materiais (transparencia, 
rugosidade, lixeireza etc.) e 
tratamento convencional e sinxelo 
de texturas, formas e cores sobre 
diferentes soportes.  

 B1.3. Clasificar texturas, formas e 
cores atendendo a distintos criterios.  

 EPB1.3.1. Clasifica texturas e 
tonalidades de formas naturais e 
artificiais exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

 CCEC 

 CCL 

 É quen de clasificar 
texturas, formas e 
cores básicos. 

 EPB1.3.2. Clasifica texturas, 
formas e cores atendendo a 
criterios de similitude ou diferenza. 

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.3.3. Diferencia e recoñece 
as diferentes texturas, liñas, 
formas e cores nas composicións 
artísticas.  

 CCEC 

 CCL 

 j 

 a 

 b 

 B1.7. Descrición de profesionais 
relacionados/as coas artes plásticas 
e visuais.  

 B1.8. Procura de información sobre 
as manifestacións culturais e 
artísticas do contexto. 

 B1.4. Identificar e valorar 
recoñecidos/as autores/as e as súas 
obras máis significativas, facendo 
fincapé na cultura propia.  

 EPB1.4.1. Describe varias 
profesións relacionadas coas artes 
plásticas.  

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

 Identifica e relaciona 
autores coas súas 
obras. 

 EPB1.4.2. Procura información 
sobre artistas plásticos/as da 
cultura propia e de outras, e sobre 
a súa obra. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EPB1.4.3. Amosa interese por 
coñecer formas de expresión de 
autores/as e a súa obra, 
empregando as tecnoloxías da 
información. 

 CCEC 

 CSC 

 CD 
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 EPB1.4.4. Relaciona artistas coas 
obras máis representativas. 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j 

 b 

 B2.1. Planificación e organización 
para axustar o proceso de creación 
individual e en grupo ás intencións 
previstas, seleccionando 
adecuadamente os materiais, os 
instrumentos e as técnicas.  

 B2.2. Elaboración de imaxes 
usando técnicas e recursos 
diversos.  

 B2.3. Construción de estruturas con 
volume.  

 B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e 
materiais adecuados para alcanzar 
un produto artístico final. 

 EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias 
e mesturadas) e tonalidades 
cunha intención estética, 
manexando diferentes técnicas.  

 CCEC 

 CAA 

 Utiliza instrumentos, 
técnicas e materiais 
de maneira 
axeitada. 

 EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, 
témperas, rotuladores, 
sombreamento, acuarelas etc.) 
para a composición de obras. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.3. Manexa material 
diverso nas producións plásticas, 
explorando diversas técnicas e 
actividades manipulativas.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.4. Practica o recorte e 
pega materiais de diferentes 
texturas.  

 CCEC 

 CAA 
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 EPB2.1.5. Completa figuras 
seguindo as liñas como guía. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.6. Combina técnicas de 
picado, encartado e pegado. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula 
como referencia para copiar e 
representar modelos, de maneira 
proporcionada.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe 
con limpeza e precisión, 
manexando diferentes técnicas.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.9. Fai composicións 
correctamente a partir do eixe de 
simetría. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB2.1.10. Crea imaxes 
tridimensionais co recorte e o 
pegado. 

 CCEC 

 CAA 
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 EPB2.1.11. Debuxa a figura 
humana, usando a cuadrícula para 
alcanzar as proporcións axeitadas.  

 CCEC 

 CMCCT 

 a 

 j 

 B2.4. Selección e uso responsable 
de materiais apropiados segundo as 
súas posibilidades plásticas e o fin 
para o que se previron. 

 B2.5. Establecemento de protocolos 
de actuacións no proceso de 
creación individual e/ou colectiva. 

 B2.2. Coidar o material e os espazos 
e utilizalos adecuadamente.  

 EPB2.2.1. Coida e utiliza 
adecuadamente os recursos de 
traballo. 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 c 

 B2.6. Respecto polas normas e pola 
repartición de tarefas establecidas 
no grupo.  

 B2.7. Respecto polas ideas e os 
traballos individuais.  

 B2.3. Respectar e valorar o traballo 
individual e en grupo. 

 EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos 
en grupo respectando as ideas 
das demais persoas e 
colaborando coas tarefas  que lle 
foran encomendadas. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 i 

 B2.8. Utilización de recursos dixitais 
para a elaboración de producións 
artísticas.  

 B2.9. Compilación de imaxes para 
complementar textos (carteis, 
anuncios, esquemas etc.).  

 B2.4. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
buscar material para as creacións 
propias ou colectivas. 

 EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunicación 
para documentarse sobre o seu 
contexto cultural e artístico. 

 CCEC 

 CD 

 EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunicación 

 CCEC 
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para buscar material para as súas 
creacións artísticas. 

 CD 
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BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

 m 

 k 

 B1.1. O autocoñecemento. 
Identificación das características 
persoais e dos trazos de identidade, 
as propias capacidades e 
necesidades. 

 B1.2. Habilidades comunicativas. 
Expresión de vivencias e sentimentos 
de forma construtiva. 

 B1.1. Crear unha imaxe positiva 
dun mesmo/a tomando 
decisións meditadas e 
responsables, baseadas nun bo 
autoconcepto. 

 VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os 
trazos característicos da súa 
personalidade e verbaliza as 
conclusións. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 VSCB1.1.2. Expresa a percepción 
da súa propia identidade, 
integrando a representación que fai 
dun mesmo ou dela mesma e a 
imaxe que expresan os demais. 

 CSC 

 CCL 

 

 m  B1.3. O autoconcepto. A 
autovaloración; os trazos de 
personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a 
dignidade persoal. O estilo persoal 
positivo. 

 B1.2. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade 
e na dignidade persoal 

 VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un mesmo 
e ás demais persoas. 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

 

 a  

 m  

 B1.4. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e 

 VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á 
toma de decisión. 

 CSC 

 CSIEE 



 

   
Páxina 99 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

verbalización. Causas e 
consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción.  

 B1.5.O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva. A resiliencia. 

 B1.3. Estruturar un pensamento 
efectivo empregando as 
emocións de forma positiva. 

 VSCB1.3.2. Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das 
súas emocións e das demais 
persoas. 

 CSC 

 CSIEE 

 Emprega as 
emocións de forma 
positiva. 

 VSCB1.3.3. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos 
e das demais nas actividades 
cooperativas. 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL         

 b 

 m 

 B1.6. A responsabilidade. O sentido 
do compromiso respecto a un mesmo 
e aos demais. Valoración do erro 
como factor de aprendizaxe e mellora. 

 B1.4. Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha 
motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de 
éxitos individuais e compartidos. 

 VSCB1.4.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de 
obxectivos. 

 CSC           

 CSIEE 

 E quen de 
traballaren equipo, 
asumindo as súas 
responsabilidades e 
valorando o seu 
esforzo e o dos 
demais. 

 VSCB1.4.2.Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

 CSC                           

 CSIEE 

 VSCB1.4.3. Realiza unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas con axuda 
dunha persoa adulta. 

 CSC  

 CAA  

 CSIEE 
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 m  B1.7. A autonomía persoal e a 
autoestima. Seguridade nun mesmo, 
iniciativa, autonomía para a acción, 
confianza nas propias posibilidades. A 
toma de decisións persoal meditada. 
Tolerancia á frustración. 

 B1.5. Adquirir capacidades para 
tomar decisións de forma 
independente, manexando as 
dificultades para superar 
frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas. 

 VSCB1.5.1. Emprega algunha 
estratexia para facer fronte á 
incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

 CSC          

 CSIEE  É capaz de tomar as 
súas propias 
decisións. 

 a  B1.8. A iniciativa persoal. As accións 
creativas. A consecución de logros. 

 B1.6. Desenvolver a autonomía 
e a capacidade de 
emprendemento para conseguir 
logros persoais 
responsabilizándose do ben 
común. 

 VSCB1.6.1. Participa na resolución 
de problemas escolares con 
seguridade e motivación. 

 CSIEE 

  CSC     

 

 VSCB1.6.2. Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia. 

 CSC        

 CCL      

 

 b  B1.9. A responsabilidade. Causas e 
consecuencias das accións propias. A 
toma de decisións persoais 
meditadas: técnicas e recursos. O 
sentido do compromiso respecto a un 
mesmo e aos demais. A asunción dos 
propios actos. 

 B1.7. Propoñerse desafíos e 
levalos a cabo mediante unha 
toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un 
mesmo e ás demais persoas. 

 VSCB1.7.1.Reflexiona, 
respondendo a preguntas, as 
consecuencias das súas accións. 

 CSC  

 CCL        

 CSIEE 

 

 VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes 
de respecto cara aos demais en 
situacións formais e informais da 
interacción social. 

 CSC 

 CSIEE 
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BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 m  B2.1. As habilidades de 
comunicación. A percepción e o 
emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que 
favorecen o diálogo: ton de voz e 
maneira de falar. Adecuación a 
diferentes contextos. 

 B2.1. Expresar opinións, 
sentimentos e emocións, 
empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal. 

 VSCB2.1.1. Expresar con claridade 
opinións, sentimentos e emocións. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 É quen de expresar 
as súas opinións, 
sentimentos e 
emocións e de 
respectar e valorar 
as dos demais. 

 VSCB2.1.2. Emprega 
apropiadamente os elementos da 
comunicación verbal e non verbal, 
en consonancia cos sentimentos. 

 CCL 

 CSC 

 VSCB2.1.3. Emprega a 
comunicación verbal en relación 
coa non verbal en exposicións 
orais. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 VSCB2.1.4. Expón 
respectuosamente os argumentos. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 m 

 e 

 B2.2. Estratexias da linguaxe oral 
como instrumento de comunicación: 
escoitar, preguntar, argumentar. 

 B2.2. Utilizar habilidades de 
escoita e o pensamento de 
perspectiva con empatía. 

 VSCB2.2.1. Escoita exposicións 
orais e entende a comunicación 
desde o punto de vista da persoa 
que fala. 

 CSC 

 CCL 
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 VSCB2.2.2. Colabora en proxectos 
grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras 
persoas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 

 c 

 m 

 e 

 B2.3. A comunicación expresiva. Os 
elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo. Iniciación, 
mantemento e finalización de 
conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos 
que facilitan e dificultan a 
comunicación. 

 B2.3. Iniciar, manter e finalizar 
conversas cunha maneira de 
falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, 
tendo en conta os factores que 
inhiben a comunicación para 
superar barreiras e os que 
permiten lograr proximidade. 

 VSCB2.3.1. Comunícase 
empregando expresións para 
mellorar a comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 

 VSCB2.3.2. Amosa interese polos 
seus interlocutores. 

 CCL 

 CSC 

 

 e 

 m 

 B2.4. A aserción. Exposición e 
defensa das ideas propias con 
argumentos fundados e razoables 
empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

 B2.4. Empregar a aserción.  VSCB2.4.1. Expresa abertamente 
as propias ideas. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 

 VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe 
positiva. 

 CCL 

 CSC 

 

 m  B2.5. O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de 
pensamentos compartidos a través do 

 B2.5. Dialogar creando 
pensamentos compartidos con 

 VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda 
dunha persoa adulta, diferentes 

 CCL 

 CSC 
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diálogo. A inferencia e o sentido da 
expresión dos e das demais. A escoita 
activa e a axuda. 

outras persoas para atopar o 
mellor argumento. 

ideas e opinións para atopar os 
seus aspectos comúns. 

 CAA 

 c 

 m 

 B2.6.A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, 
observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo. 

 B2.6. Establecer relacións 
interpersoais positivas 
empregando habilidades sociais. 

 VSCB2.6.1. Emprega diferentes 
habilidades sociais básicas. 

 CSC  

 VSCB2.6.2. Participa activamente 
en actividades que contribúen á 
cohesión dos grupos sociais aos 
que pertence. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 a  B2.7. O respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. Análise de 
situacións na escola e fóra dela que 
producen sentimentos positivos ou 
negativos no alumnado. 

 B2.7. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas. 

 VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 
diferenzas individuais. 

 CSC 
 Respecta e acepta 

as diferenzas 
individuais.  VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica 

as calidades doutras persoas. 
 CSC 

 c 

 m 

 B2.8. As condutas solidarias. A 
disposición de apertura cara aos 
demais: compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 

 B2.8. Contribuír á mellora do 
clima do grupo, amosando 
actitudes cooperativas e 
establecendo relacións 
respectuosas. 

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

 CSC 

 CSIEE 

 

 VSCB2.8.2. Establece e mantén 
relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto 
e a confianza mutua. 

 CSC 

 CSIEE 
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BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

 b 

 m 

 B3.1 Responsabilidade no exercicio 
dos dereitos e dos deberes individuais 
nos grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e decisión 
destes. A disposición de apertura cara 
ao outro, ao compartir puntos de vista 
e sentimentos.  

 B3.1 Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos.  

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

 CSC 

 CSIEE 

 Traballa en equipo 
respectando as 
regras e  tratando de 
resolver problemas. 

 VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos 
e resolve problemas en 
colaboración. 

 CSC 

 CSIEE 

 VSCB3.1.3 Pon de manifesto unha 
actitude aberta cara ás demais 
persoas compartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a 
interacción social na aula. 

 CSC 

 CSIEE 

 b  B3.2 A interdependencia e a 
cooperación. A interdependencia 
positiva e a participación equitativa. 

 B3.2 Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia 

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

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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As condutas solidarias. A aceptación 
incondicional do outro. A resolución 
de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e 
das demais. A disposición de apertura 
cara ao outro, o compartir puntos de 
vista e sentimentos.  

 B3.3. Estruturas e técnicas da 
aprendizaxe cooperativa. 

positiva e amosando condutas 
solidarias. 

 VSCB3.2.2. Practica as estratexias 
de axuda entre iguais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 

 VSCB3.2.3. Practica as estratexias 
de axuda entre iguais 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 

 VSCB3.2.4. Respecta as regras 
durante o traballo en equipo. 

 CSC  

 VSCB3.2.5. Emprega destrezas de 
interdependencia positiva. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 

 a  B3.4. Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e asumidas 
polo grupo e pola comunidade. 
Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a 
convivencia frutífera no ámbito social. 

 B3.3. Implicarse na elaboración 
e no respecto das normas da 
comunidade educativa, 
empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a 
partir dos valores universais. 

 VSCB3.3.1. Participa na 
elaboración das normas da aula. 

 CSC 

 CSIEE 

 Respecta as normas 
do centro escolar.  VSCB3.3.2. Respecta as normas 

do centro escolar. 
 CSC 
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 c 

 m 

 B3.5. A resolución de conflitos. A 
linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. A 
transformación do conflito en 
oportunidade. 

 B3.4. Participar activamente na 
vida cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o 
conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as 
fases da mediación e usando a 
linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos 
persoais. 

 VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, 
coa axuda dunha persoa adulta, de 
modo construtivo. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos e intencións nas 
relacións interpersoais. 

 CCL 

 CSC 

 

 VSCB3.4.3. Analiza as emocións e 
sentimentos das partes en conflito. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 a  B3.6. Identificación, recoñecemento e 
valoración dos dereitos de todos os 
nenos e de todas as nenas do mundo 
recoñecidos nas declaracións 
universais, no Estatuto de autonomía 
de Galicia e na Constitución española. 

 B3.5. Comprender a importancia 
dos dereitos da infancia 
valorando as condutas que os 
protexen. 

 VSCB3.5.1.Expón os dereitos 
básicos da infancia. 

 CSC 

 CCL 

 

 d 

 m 

 B3.7. As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das 
medidas que contribúen a un 
equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de 

 B3.6. Participar activamente na 
vida cívica valorando a 
igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e 
mulleres. 

 VSCB3.6.1. Colabora con persoas 
do outro sexo en diferentes 
situacións escolares. 

 CSC 

 CSIEE 

 CSC 

 CSIEE 
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desigualdades entre mulleres e 
homes no mundo laboral e na vida 
cotiá.  

 VSCB3.6.2. Realiza diferentes 
tipos de actividades 
independentemente do seu sexo. 

 n  B3.8. A educación viaria. Respecto 
cara ás normas de mobilidade viaria. 
Identificación das causas e grupos de 
risco nos accidentes de tráfico. 

  B3.9. Identificación de actitudes e de 
estratexias persoais e colectivas que 
contribúen a consolidar condutas e 
hábitos viarios correctos.  

 B3.7. Valorar as normas de 
seguridade viaria, analizando as 
causas e consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

 VSCB3.7.1. Colabora en 
campañas escolares sobre a 
importancia do respecto das 
normas de educación viaria. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 VSCB3.7.2 Expón as causas de 
diferentes accidentes de tráfico 

 CSC 

 CCL 

 

 VSCB3.7.3.Explica as 
consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

 CSC 

 CCL 

 CMCT 

 CD 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación de coñecementos 
previos a partir de debuxos, 
mímica, preguntas...  para 
á formulación de hipóteses sobre 
o que se vai escoitar en función 
dos interlocutores que participan 
na interacción e do contexto, en 
situacións de comunicación 
breves conectadas cos seus 
intereses e adaptadas a súa 
idade. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral, 
e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con 
estruturas simples e léxico de uso 
cotiá (os deportes, os animais, as 
comidas preferidas), conectados 
cos propios intereses e coas 
propias experiencias e articulados 
con claridade e lentamente 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e conten 
co apoio visual correspondente. 

 PLEB1.1. Comprende o 
sentido xeral e a información 
máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples 
e léxico de uso cotiá. 

 CCL 

 Comprende 
explicacións e 
instrucións sinxelas así 
como as ideas 
principais de 
presentacións breves 
de temas cotiás con 
axuda de soporte visual 
e dixital. 

 PLEB1.2. Comprende os 
puntos principais de narracións 
e presentacións breves e 
sinxelas e ben estruturadas 
sobre temas familiares ou do 
seu interese, que conteñen con 
imaxes e ilustracións que 
clarifiquen o seu significado. 

 CCL 
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- Interpretación das ideas principais 
expresadas en textos orais 
sinxelos a partir das súas 
experiencias e coñecementos. 

- Captación da idea global e 
identificación de elementos máis 
relevantes en textos orais, con 
axuda de elementos lingüísticos e 
non lingüísticos do contexto. 

- Identificación e asociación de 
significados apoiándose no 
contexto, ilustracións...  

- Asociación de palabras e 
expresións con elementos 
paraverbais (entoación, pausas, 
énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...). 

- Seguimento verbal e non verbal 
de instrucións sinxelas en 
situacións comunicativas 
habituais. 

- Repetición, memorización 
comprensiva e observación de 
modelos, para a adquisición do 

 B1.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e a información 
mais relevante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos 
nos diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa. 

 PLEB1.3. Entende o que se lle 
di en situacións comunicativas 
habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

 CCL 

 PLEB1.4. Identifica a 
información esencial de 
mensaxes sinxelas e 
conversas breves nas que 
participa que traten sobre 
temas familiares procedentes 
de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

 CCL 

 CAA 

  

 PLEB1.5. Entende o que se lle 
di en transaccións habituais 
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 CCL   

 PLEB1.6. Valora as 
interaccións orais entre iguais 
como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 CSC   
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léxico e expresións cotiás da 
lingua estranxeira. 

 B1.2. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación: 
familiarización cos sons, pautas de 
ritmo e entoación característicos da 
lingua estranxeira, a través do 
modelo do mestre/a e de recursos 
audiovisuais. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 c 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 

- Concibir a mensaxe con 
claridade e practicalo varias 
veces. 

- Execución: 

- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos. 

 B2.1. Falar de si mesmo e das 
persoas da súa contorna 
inmediata, de obxectos, así como 
de expresar os seus gustos e 
intereses, usando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos 
(and/or). 

 PLEB2.1. Fai presentacións 
moi breves e elementais 
previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi 
próximos a si mesmo/a e aos 
demais cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CCL 

 Reproduce cancións  e 
rimas traballadas 
previamente  dun xeito 
comprensible tentando 
achegarse a pronuncia 
e entoación adecuadas. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 CSC 
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- Apoiarse nos coñecementos 
previos. 

- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos 
paralingüísticos (xestos, 
expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

- Participar en interaccións orais 
en situacións reais ou 
simuladas, próximas a súa 
idade, a través de respostas 
verbais e non verbais. 

- Producir textos orais coñecidos 
previamente mediante a 
participación activa en rutinas. 

- Producir textos orais cotiás de 
índole diversa tendo en conta 
tanto elementos lingüísticos 
como extralingüísticos: utilizar 
xestos ou recorrer a imaxes 
para axudar na comprensión 
de producións orais. 

 B2.2. Participar de forma activa e 
comprensible en conversas que 
requiran un intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares, aínda que 
en ocasións a pronuncia non sexa 
tan clara e poida provocar 
confusións lingüísticas.  

 B2.3. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos 
orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a 
través de xogos.  

  

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.5. Amosa interese e 
respecto polas achegas dos 
seus compañeiros/as.  

 CCL 

 CSC 

 Respecta as 
intervencións dos 
compañeiros e amosa 
interese por elas. 



 

   
Páxina 112 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

- Participar activamente en 
intercambios lingüísticos orais 
breves para expresar as 
necesidades de comunicación 
máis inmediatas, tendo en 
conta as habituais fórmulas de 
cortesía.  

 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos:  

- Uso axeitado dos sons propios da 
lingua estranxeira: pronuncia de 
palabras e frases cotiás de forma 
comprensible.  

- Iniciación ás normas que regulan 
a interacción oral (quendas de 
palabra, volume de voz e ritmo 
axeitado).. 

- Uso e identificación de aspectos 
fonéticos básicos, de ritmo e 
entoación para a produción de 
textos breves orais. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación dos coñecementos 
previos en relación á tipoloxía e 
tema do texto que se vai traballar. 

- Facer anticipacións e hipóteses, a 
partir dos elementos icónicos e 
textuais, sobre o contido de textos 
sinxelos non coñecidos que sexan 
da súa interese e adaptados a súa 
idade. 

- Captación da idea global e 
identificación de elementos máis 
relevantes en textos escritos, con 
axuda de elementos lingüísticos e 
non lingüísticos do contexto. 

- Identificación de palabras clave do 
texto, relacionadas cos e coas 
personaxes e o contexto a través 
da linguaxe non verbal ou co 
apoio de ilustracións. 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado e conte 
con apoio visual en soporte papel 
ou dixital. 

 B3.2. Discriminar patróns gráficos 
e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas 
que expresen pausas, 
exclamacións, interrogacións e 
interrogacións. 

 B3.3. Coñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e 
as ideas principais en textos 
escritos sinxelos. 

 PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas 
cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

 CCL 

 Comprende textos 
escritos moi sinxelos  
previamente 
traballados oralmente. 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual 
redundante e identifica os e as 
personaxes principais. 

 CCL 

 PLEB3.3. Amosa interese pola 
lectura nunha lingua 
estranxeira. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas 
estratexias básicas para a 
comprensión lectora.  

 CCL 

 CAA 
 Amosa interese pola 

lectura de contos en 
lingua estranxeira e 
entende o argumento 
seguindo o apoio 
visual. 

 PLB3.5. Iníciase na selección 
de contos ou narracións da 
biblioteca de aula para a súa 

 CCL 

 CSIEE 
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- Identificación de textos sinxelos: 
regras de xogos, algunhas 
instrucións, carteis da aula… 

- Iniciación á lectura guiada e 
comprensión de diferentes textos 
sinxelos, en soporte papel e 
dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para 
utilizar información global e 
específica no desenvolvemento 
dunha tarefa, proxecto ou para 
gozar da lectura. 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi 
elementais: 

- Uso dos signos de puntuación 
máis básicos. 

- Asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos 
escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de 
relacións analíticas grafía-son. 

- Recoñecemento de símbolos de 
uso frecuente: €, @. 

lectura guiada e respectando 
as súas normas de 
funcionamento. 

 PLB3.6. Amosa interese por 
informase, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

 CCL 

 CSIEE 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

- Planificación 

- Seleccionar o tipo de texto que 
se vai producir: contos, notas, 
dramatizacións … 

- Execución 

- Producir a mensaxe escrita con 
claridade, utilizando expresións 
e frases coñecidas. 

- Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do 
dicionario visual do alumnado e 
de programas informáticos. 

- Seleccionar e empregar o 
léxico adecuado ao tema e 
usar algún recurso cohesivo 
para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidas previamente en 
interaccións orais e de lectura. 

 B4.1. Escribir textos sinxelos 
seguindo un modelo dado, 
compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección 
as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable 
corrección frases curtas que 
utiliza normalmente ao falar, 
cunha ortografía aceptable. 

 B4.3. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades 

 PLEB4.1. Escribe frases 
sinxelas relacionadas con 
temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de 
forma oral. 

 CCL 

 Escribe frases sinxelas 
referidas a situacións 
cotiás a partir de 
modelos. 

 PLEB4.2. Escribe conversas 
sinxelas seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos 
sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema 
da escritura e cos seus 
intereses. 

 CCL 

 PLEB4.4. Completa un 
formulario en liña con seus 
datos e dos e das demais 
(nome, apelido e idade...). 

 CCL 
 Amosa curiosidade 

cara a lingua 
estranxeira como 
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- Empregar programas 
informáticos para reproducir 
mensaxes escritos sinxelos. 

- Reproducir progresivamente a 
forma gráfica de certas 
palabras en situacións 
comunicativas, sen modelos 
dados, a través de hipóteses 
ou tratando de recordar a súa 
forma. 

- Producir a partir de modelos, 
de palabras e expresións, 
coñecidas previamente en 
interaccións orais, para 
transmitir información. 

- Iniciar a reelaboración de 
informacións en ficheiros, 
libriños... breves textos escritos 
afíns aos intereses e 
experiencias de alumnos e 
alumnas, cunha intención 
comunicativa. 

predeseñadas polo persoal 
docente. 

 PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre 
temas traballados en clase 
como, 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 instrumento de 
comunicación. 

 PLEB4.6. Escribe en soporte 
papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

 CCL   

 PLEB4.7. Presenta os seus 
textos de forma coidada, 
ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

 CCL 

 CSC 

  

 PLEB4.8. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación.  

 CCL 

 CSC 
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 B4.2. Patróns gráficos, covencións 
ortográficas e de puntuación moi 
elementais: 

- Uso dos signos de puntuación 
máis básicos. 

- Uso de símbolos de uso 
frecuente: €. 

- Asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos 
escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de 
relacións grafía-son. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 b 

 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

- Valoración da lingua estranxeira 
como instrumento para 
comunicarse. 

  B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos e 
significativos e aplicar 
progresivamente os 
coñecementos adquiridos sobre 
estes a unha comprensión 
adecuada do texto. 

 PLEB5.1. Pregunta e responde 
para dar/obter información en 
conversas básicas (nome, 
idade, actividades, favoritas e 
gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais. 

 CCL  Utiliza as rutinas de 
saúdo e despedida 
respectando as 
fórmulas básicas de 
cortesía e diferenza 
preguntas e respostas 
simples. 
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- Recoñecemento e aprendizaxe de 
formas básicas de relación social 
na lingua estranxeira. 

- Aspectos sociais e culturais 
próximos aos intereses dos nenos 
e nenas dos países onde se fala a 
lingua estranxeira estudada e 
doutros países do mundo. 

- Recoñecemento da realidade 
plurilingüe da propia contorna. 

- Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara aos demais para 
comprender e facerse 
comprender. 

  B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións 
sociais: saudar, agradecer, 
despedirse, dirixirse aos demais.  

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre aspectos 
persoais dun mesmo/a e dos e 
das demais.  

 B5.2. Amosar curiosidade pola 
lingua e desexos de participar en 
actividades individuais ou 
colectivas que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente. 

 B5.4. Obter e dar información 
básica persoal, a súa contorna 
máis inmediata e na situación de 
comunicación propia da aula. 

 B5.5. Expresar nocións básicas e 
relativas a tamaño, cantidade, 
posesión,número calidades 
físicas, forma, cor, tempo 
atmosférico 

 B5.6. Expresar a localización dos 
obxectos. 

 B5.7. Expresar e identificar os 
seus desexos. 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar 

 PLEB5.2. Utiliza as rutinas de 
saúdo e despedidas e diríxese 
aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas 
(hello, goodbye, see you...). 

 CCL 

 CSC 

  

 PLEB5.3. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases 
simples con imaxes ilustrativas. 

 CCL   

 PLEB5.4. Expresa e identifica 
a localización básica de 
obxectos. 

 CCL   

 PLEB5.5. Expresa e identifica 
de xeito elemental os seus 
desexos. 

 CCL   

 PLEB5.6. Estrutura 
adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos 
básicos. 

 CCL 

 CAA 
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- Expresión da posesión dun 
mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os días 
da semana, os meses e o tempo 
atmosférico etc. 

 

 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre a 
localización de obxectos etc. 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre o prezo. 

- Formulación de preguntas e 
respostas sinxelas en relación á 
cantidade. 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os 
gustos e preferencias. 

- Realización de preguntas e 
respostas sobre a habilidade. 

as funcións comunicativas propias 
do seu nivel.  

 B5.9. Recoñecer as estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

 

 B5.10. Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras ou grupos de palabras 
con conectores básicos como “e, 
ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

 B5.11. Mostrar un control limitado 
dun conxunto de estruturas 
gramaticais sinxelas e de modelos 
de oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 

 B5.12. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

 B5.13. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situacións 

 PLEB5.7. Diferenza preguntas 
e respostas simples. 

 

 

 CCL 

 CSC 

  

 PLEB5.8. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e sinxelas 
para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións 
mais habituais. 

 CCL 

 Manexa o vocabulario 
básico de aula para 
interactuar cos demais. 

 PLEB5.9. Participa 
activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios 
ilustrados e dramatizacións etc. 

 CSC 

 PLEB5.10. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para 
participar nas interaccións de 
aula, ler textos sinxelos 
adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 
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- Expresión de habilidades e 
capacidades en afirmativo e 
negativo. 

- Formulación de preguntas e 
respostas sobre a vestimenta. 

- Descrición de persoas, plantas e 
animais.  

- Expresión de desexos. 

- Formulación de preguntas sobre o 
desexo. 

- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre 
petición e ofrecemento de axuda 
(Can I have (pasta), please?). 

 B5.3. Estruturas sintáctico-
discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre 
aspectos persoais como nome, 
idade, estado de ánimo, comida 
favorita... (What’s your name?, My 
name is, How old are you?, I’m, 
I´m (bored), What´s your favourite 
food?, My favourite food is...). 

cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

 B5.14. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas do texto e 
os seus expoñentes máis 
habituais. 

 PLEB5.11. Participa de forma 
activa, cooperadora e 
respectuosa en intercambios 
lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas a 
través de respostas verbais e 
non verbais. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.12. Valora a realidade 
plurilingüe da súa propia 
contorna. 

 CSC   

 PLEB5.13. Amosa interese por 
coñecer persoas que falan 
outras linguas e teñen outras 
culturas. 

 CSC 

 Amosa interese por 
outras linguas e outras 
culturas e a relación 
coas propias. 

 PLEB5.15. Relaciona 
elementos socioculturais 
estranxeiros cos propios para 
avanzar no desenvolvemento 
dunha conciencia intercultural.  

 CSC 
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- Expresión de posesión en 
primeira e terceira persoa (I´ve 
got, He/She´s got) e formulación 
da pregunta correspondente e 
resposta afirmativa e negativa 
(Have you got?, Yes, I have/No, I 
haven´t, Has he/she got?, Yes, 
he/she has, No, he/she hasn´t). 

- Preguntas e respostas sobre os 
días da semana, meses e o tempo 
atmosférico (What day is it today?, 
It´s, What´s the weather like 
today?, It´s, What month are you 
in?, I´m in). 

- Preguntas e respostas sobre 
obxectos do seu interese 
(Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to). 

- Expresión de cantidade: contar 
desde 51 a 100. 

- Preguntas e respostas sinxelas 
sobre o prezo (How much is it?, 
It´s). 
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- Preguntas e respostas sinxelas 
sobre a cantidade de obxectos o 
persoas (How many… are there?). 

- Preguntas e respostas sobre o 
gusto en primeira persoa (Do you 
like (cheese)?, Yes, I do/ No, I 
don´t). 

- Expresión do gusto en primeira 
persoa en afirmativa e negativa (I 
like (salad), I don´t like (chips)). 

- Realización de preguntas e 
respostas sobre habilidade (Can 
you (swim)?, Yes, I can;, No I 
can´t). 

- Expresión de habilidades en 
afirmativo e negativo (I can (play 
tennis), I can´t (play golf). 

- Identificación das pezas de roupa 
(I´m wearing, he/she´s wearing). 

- Preguntas e respostas sobre a 
vestimenta (What´s she/he 
wearing?, Who´s wearing 
(shoes)?). 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

- Expresión de desexos (I want to 
(make a cake). 

- Preguntas sobre o desexo (Do 
you want to (play basketball?)). 

- Expresión de instrucións (Touch 
your (legs), listen, please…). 

- Realización de preguntas e 
respostas (What´s this?, It´s…). 

- Preguntas e respostas sobre 
petición e axuda (Can I have 
(pasta), please?). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción e produción) relativo a 
posesións persoais, a cores, 
números ata o 100, preposicións, 
días da semana, roupa, materiais e 
escolares, roupa, adxectivos para 
describir persoas, partes do corpo e 
a cara, deportes, equipamento 
deportivo, actividades ao aire libre, 
comida, moedas, estado e 
sentimentos, tempo atmosférico, días 
da semana, meses, accións, 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

materiais, animais salvaxes, partes 
do corpo e da cara, e partes da casa. 

 

 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e estratexias didácticas 

 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos 

do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.  



 

   
Páxina 125 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes 

ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo. 

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o 

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de 

fomentar o hábito da lectura, diariamente os alumnos/as adicarán un tempo á lectura non inferior a trinta minutos. 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

Os mecanismos de reforzo, poñeranse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou 

as adaptacións do currículo. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaremos  actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos 

e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe (Somos 

centro con Sección bilingüe na área de plástica en 3º nivel). No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para 

a impartir o currículo integrando  as linguas. Estas medidas inclúen acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en 

todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de 
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avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas áreas lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos 

comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

 

Igualmente é un obxectivo fundamental da metodoloxía deste nivel o fomento da autonomía e responsabilidade individual. Fomento 

do eido competencial en aprender a aprender e iniciativa persoal. Resulta esencial o desenvolvemento de actuacións tendentes a 

adquisición de hábitos individuais de traballo e estudio. Introducción progresiva do uso autónomo de libreta, traballo e integración de 

pautas de asimilación de hábitos de fomento competencial. 

Principios básicos: 

• Do próximo ao distante  
• Do fácil ao difícil  
• Do coñecido ao descoñecido 
• Do individual ao xeral. 
• Do concreto ao abstracto.  
• O respecto á aprendizaxe significativa. 
• Respectaremos os ritmos de aprendizaxe de cada alumno, buscando estrategias de actuación, que nalgúns casos conveñan a 

toda a clase e noutros se atenda á diversidade cos recursos dos que o centro dispón. 

• Teremos en conta que o/a alumno/a é o/a protagonista da súa aprendizaxe, o  que implica que él mismo constrúa o seu propio 

coñecemento. O papel do/a profesor/a estará encamiñado a guiar a construción dos coñecementos que se pretende que 

adquiera, así como axustar o nivel de axuda pedagóxica ás diferentes necesidades. 
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• O/A alumno/a é unha parte activa do proceso de ensino-aprendizaxe non  un mero receptor de contenidos ou información. 

• Un dos principais obxectivos das asignaturas de Lingua é acadar que os nosos alumnos/as lean non só con fluidez, senón tamén 

con expresividade, precisión e ritmo. A práctica diaria da lectura, non só nas materias de Lingua, levaranos a acadar estas 

metas. Xunto á lectura, nas sesiones de Lingua, traballaremos tamén outros aspectos da linguaxe tales como ortografía, 

vocabulario, gramática, expresión oral e escrita... 

• No proceso de ensino-aprendizaxe das matemáticas, como elemento de comunicación e base indispensable de acceso ao 

currículo, é necesario asegurar a relación das aprendizaxes, partindo das experiencias que posúe o/a alumno/a, tendo en 

conta que a construción do coñecemento matemático obriga a unha abstración e formalización permanente. Por tanto, para 

facilitar a aprendizaxe das Matemáticas, partirase dos coñecementos previos que o alumnado posúe, dotándoo do léxico 

necesario para que poida facer uso das súas experiencias con dita área. 

• As actividades estarán encamiñadas a que os/as alumnos/as constrúan conceptos matemáticos e adquiran as destrezas 

necesarias. Esto implica que a construción do coñecemento se faga mediante observación e manipulación de materiales, 

representaciones gráficas e/ou simbólicas, intuicións, tanteos, solución de casos particulares,…Esta forma de adquirir o 

coñecemento é un poderoso instrumento de exploración e a base necesaria para o razoamento deductivo posterior. 

Prestarase atención ao esforzo necesario para adquirir a automatización das operacións con números. Potenciarase o traballo 

con actividades que favorezan a comprensión das situaciones que se plantexan cotidianamente e son obxecto de análisis 

matemático. Desta forma introduciremos, sempre motivando o seu interés, as unidades de medida, a representación gráfica 

dos datos mediante tablas e a representación espacial de figuras do noso entorno. 
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• A resolución de problemas plantexarase de maneira que se facilite a súa comprensión e se faga fácil a súa resolución. Como 

estratexia usarase a separación nos distintos ámbitos que encerran o plantexamento de problemas (lectura, exploración de 

datos, cuestións a que nos someten, búsqueda do cálculo oportuno e solución).  

• Sempre debemos de efectuar unha exploración inicial dos nosos/as alumnos/as que nos sitúen nun punto de partida, pero 

teremos en conta que, tal e como nos esixe a nosa sociedade, o/a neno/a debe de ter todos os mecanismos e instrumentos 

matemáticos necesarios, para resolver situacións reais propias de súa idade ou madurez. 

• O traballo básico da clase basearase na presentación e explicación dos  novos contidos y na realización de actividades 

programadas co fin de conseguir a consolidación e afianzamento dos mesmos. Os contidos presentaranse de forma amena, 

buscando a conexión cos intereses e coñecementos que estes posúen. 

• No desenvolvemento do traballo terase en conta tanto aos alumnos/as con dificultades de aprendizaxe como aos/ás 

alumnos/as que pola súa capacidade superan con facilidade os novos obxectivos. Para eles programaranse actividades 

específicas de reforzo ou ampliación. 

• Promoveranse actitudes positivas de confianza hacia as matemáticas como un instrumento auxiliar noutras áreas, para 

interpretar as informacións expresadas na linguaxe matemática e facer valoracións críticas das mensaxes dos medios de 

comunicación. Priorizaremos neste área os seguintes ámbitos: a resolución de problemas,  numeración, operacións e cálculo 

mental. 

• O traballo na área de Coñecemento do Medio vámolo agrupar en tres ámbitos diferenciados de traballo. O primeiro ámbito de 

traballo está enfocado no uso das técnicas de traballo intelectual (técnicas de traballo e estudo). Esta área serviranos como 



 

   
Páxina 129 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

eixe vertebrador para a aprendizaxe e o uso das técnicas de traballo (resume, subliñado, esquema, mapas conceptuais, 

búsqueda de información,...). O segundo ámbito sobre o que xira o traballo na área será o uso e a aprendizaxe das 

ferramentas TIC (tecnoloxías da información e a comunicación). As TIC deben ser a ferramenta principal de búsqueda de 

información e de elaboración de materiales neste área. As TIC non deben ser unicamente unha ferramentaou un recurso 

senón tamén un contido de aprendizaxe para lograr o pleno desevolvemento da competencia dixital. Finalmente ó último 

ámbito no que se centrará o traballo  nesta área será a asimilación de contidos propios deste área. Haberá unha fase de 

expresión, que serve para expresar os coñecementos adquiridos sobre o contido traballado. Esta fase poderase explicitar de 

forma oral, escrita, plástica, a través das ferramentas TIC, etc.   

 

 

4. Medidas de atención a diversidade 

 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por 

presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade 

(TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar 

poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse 

as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co disposto nos artigos 71 

a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 
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Entre as medidas indicadas  consideraranse as que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 

necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa 

derivada desa valoración, realizarase da forma máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para facer realidade 

esa identificación, valoración e intervención. 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos termos que 

estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 

flexibilización poderá incluír tanto impartir contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a ampliación 

de contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas 

capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver ao 

máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel alumnado 

especialmente motivado pola aprendizaxe. 

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial académico. 

Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado no curso inferior 

ao que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 



 

   
Páxina 131 de 149 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 
 

Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaremos as medidas de reforzo necesarias que faciliten a 

súa integración escolar e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con aproveitamento os seus 

estudos. 

 

 

5. Plans 

 

5.1. Plan lector (comprensión lectora, expresión oral e escrita). 

 

OBXECTIVOS XERAIS: 

- Achegar aos alumnos á lectura, proporcionándolles recursos para comprender e analizar o lido. 

- Incrementar o seu léxico e reflexionar sobre o uso da lingua oral e escrita. 

- Acrecentar a súa capacidade creativa propoñendo actividades literarias e artísticas nas que poidan manifestar os seus 

sentimentos e opinións. 

- Propoñer e proporcionar libros axeitados á problemática e os intereses desta idade. 

- Desenvolver a súa capacidade de descubrimento, investigación e coñecemento a través dos 

libros.  
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Afondar na comprensión da lectura como fonte de pracer, de información, de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 

2. Desenvolver a imaxinación, a sensibilidade e o pensamento crítico. 

3. Reflexionar sobre os elementos básicos da comunicación: emisor, receptor, mensaxe e canle. 

4. Ampliar o vocabulario e usalo axeitadamente. 

 

5. Explorar recursos lingüísticos que xeran novo vocabulario. 

6. Distinguir o contido semántico das palabras e utilizalas con precisión: sentido real ou figurado, polisemia, sinonimia antonimia, 

homonimia,compostos, derivados, frases feitas, adxectivos cualificativos, ironía. 

7.Empregar con fluidez a lingua para intercambiar xuízos, ideas, experiencias, vivencias, emocións, sentimentos e situacións 

persoais. 

8. Distinguir as clases de palabras, respectar a súa morfoloxía e concordancia e utilizalas correctamente. 

9. Usar correctamente as formas simples e compostas do verbo. 

10. Afondar no coñecemento e uso das normas ortográficas 

11. Comprender textos de distinta tipoloxía e practicar a súa escritura: poemas, exposicións, instrucións, argumentacións, 

cartas, noticias, entrevistas,cómic, caligramas... 

12. Exercitar a lectura expresiva e a eficacia e rapidez lectoras. 

13. Impulsar as representacións teatrais e as lecturas dramatizadas. 
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14. Producir mensaxes combinando códigos verbais e non verbais. 

15. Reforzar as competencias para producir de forma autónoma textos narrativos e descritivos tanto orais coma escritos. 

16. Afondar na técnica do resumo, distinguindo as ideas, as accións e os personaxes principais dos secundarios. 

17. Usar diversos recursos de acceso á información e á lectura: dicionarios especializados, enciclopedias, internet, medios de 

comunicación. 

18. Utilizar autonomamente a biblioteca do centro e actualizar periodicamente a da aula. 

19.Reforzar e desenvolver hábitos e competencias de lectoescritura que faciliten a adquisición de contidos nas diversas áreas ou 

materias. 

20. Prácticas de consulta do dicionario para asegurar a precisión léxica. 

21. Uso de homónimos, termos polisémicos, antónimos e sinónimos. 

22. Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelos dados. 
 

ACTIVIDADES 

Utilización de ilustracións e título para anticipar o contido dos textos e comprensión destes a partir da propia bagaxe de 

experiencias e coñecementos. 

Práctica das estratexias que permiten resolver dúbidas na comprensión de textos: ordenar secuencias, reler, resumir, exercitar a 

rapidez lectora, apelar ao contexto ou a outras lecturas previas e similares. 

Exercicios de consulta do dicionario para asegurar a precisión léxica. 
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Consulta de enciclopedias, folletos publicitarios, internet, medios de comunicación... para satisfacer as necesidades de 

información. 

Actividades na Biblioteca xeral para favorecer o uso autónomo da mesma. 

Lectura pautada de poemas, instrucións, cartas, noticias, diálogos, narracións de feitos reais e imaxinarios... 

Exercicios para distinguir as ideas principais das secundarias. 

Detección de mensaxes non explícitas nas lecturas: dobre sentido, ironía.  

Lectura dramatizada de textos e representación de guións teatrais. Recitado de trabalinguas e poesías. 

Resolución de xogos lingüísticos e adiviñanzas. 

Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelos dados polo profesor ou encontrados polos propios alumnos en 

diversas fontes. 

Produción de mensaxes que utilizan comunicación verbal e non verbal, como carteis publicitarios, anuncios... Comentario e xuízo 

persoal sobre os textos orais e escritos. 

Charlas e debates para desenvolver a lectura crítica ante o comportamento dos personaxes e as accións que 

protagonizan.  

Participación activa en propostas de animación lectora pensadas para compañeiros máis pequenos. 
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5.2. Plan TIC (comunicación audiovisual e tecnoloxías da comunicación). 
 

Pretendemos que o alumnado neste 4º nivel da E.Primaria comece cunha aproximación ás TICs e integrando estas no traballo diario 

da aula. Para iso usaremos o ordenador da aula con conexión a internet, con video proxector e pantalla para realizar actividades 

grupais en soporte dixital. 

Empregaremos tamén o ordenador da aula cando sexa posible. Traballaremos sobre: 

Usar o escritorio e controis avanzados. 

Utilizar o ordenador de forma segura e responsable. 

Lectura dramatizada de textos e representación de guións 

teatrais. Recitado de trabalinguas e poesías. 

Resolución de xogos lingüísticos e adiviñanzas. 

Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelos dados polo profesor ou encontrados polos propios alumnos en 

diversas fontes. 

Produción de mensaxes que utilizan comunicación verbal e non verbal, como carteis publicitarios, 

anuncios... Comentario e xuízo persoal sobre os textos orais e escritos. 
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Charlas e debates para desenvolver a lectura crítica ante o comportamento dos personaxes e as accións que 

protagonizan. Participación activa en propostas de animación lectora pensadas para compañeiros máis pequenos.
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6. Transversalidade 

 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas. 

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades e non-

discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, accesibilidade 

universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para conseguir que o 

alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 

da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar 

e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto 

polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración 

polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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A programación docente comprenderá a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo 

ou xenofobia. 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da orientación 

sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora da convivencia 

e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade 

de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, 

a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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7.Avaliación 

 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e 

estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Os mestres e as mestras avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a nosa propia práctica docente, 

para o que establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, o 

centro adoptará as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe 

avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. 

 

O nivel obtido por cada alumno ou alumna farase constar nun informe, que será entregado aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a 

titoría legal cada trimestre. 
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7.1 Procedimentos e instrumentos de avaliación 

 Procedementos 

Instrumentos 

Escritos Orais 
Observación directa e 

sistemática 
Outros 

· Tarefas diversas realizadas 

polo alumnado na actividade 

diaria da aula 

· Caderno de clase do 

alumno/a 

· Actividades de avaliación 

(libro, fichas, probas 

escritas...) 

· Traballos en grupo 

· Resolución de exercicios e 

problemas 

· Actividades de expresión 

escrita 

· Actividades interactivas 

 

· Preguntas individuais ou    

grupais 

· Participación do alumno/a 

· Intervención na aula 

· Postas en común 

· Probas orais individuais 

· Lectura expresiva 

· Preparación en grupo de 

diversas actividades: 

coloquios, exposicións, 

debates... 

· Escalas 

· Listas de control 

· Rexistros  

· Ficha rexistro individual 

· Rúbricas da programación 

docente 

· Rúbricas trimestrais das 

competencias 

· Rúbricas das unidades 

didácticas 

· Informe de avaliación 
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7.2 Porcentaxes para a avaliación 
 
       

 

      CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

      3º    INSTRUMENTOS 

Valoración dos contidos e competencias 

adquiridas ou desenvolvidas na unidade 

 

    60 
- Realización de probas escritas ou orais 

- Rúbricas en aspectos fundamentais (comprensión, expresión) 

Realización do traballo: 
- Realización axeitada do traballo 

- Presentación do caderno 

- Realización e presentación de fichas 

 

 

    20 

- Caderno de clase e libros. 
- Fichas 
- Rexistro de actividades 

Valoración de actitudes na aula: 
- Escoita 
- Participación 
- Esforzo 
- Colaboración 

 

 

    20 

- Rexistros variados (de participación, actitude, atención…) 
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7.3 Perfil competencial 
 

COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA  (CCL) 
 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 15% 
 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de comunicación: - Diálogos - Exposicións orais seguindo 
un modelo, e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e da comunicación. 15% 
 
LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. 20% 
 
LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos 
de cohesión básicos: noticias, contos, narracións, receitas, instrucións, normas. 20% 
 
LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 10% 
  
CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 10% 
 
 
PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 10% 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS 

 EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) 
 
 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita.10% 
CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de 
decisións e asume responsabilidades. 10% 
 
 
MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 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. 40% 
 
MTB4.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto, propoñendo outras formas de resolvelo. 40% 
 
 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 
 

LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para obter información.  25% 
 

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 25% 
 
LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 25% 
 
EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 25% 
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APRENDER A APRENDER (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: noticias, contos, folletos informativos, narracións…30% 
 
 
LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a 
súa comprensión. 20% 
 
LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información. 30% 
EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 
 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

 
CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de traballo cooperativo adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático. 50% 
 
CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de forma eficaz individualmente e en equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos. 50% 
 

               SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)   
 
CSB1.1.2. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de 
decisións e asume responsabilidades. 30% 
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LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 50% 
 
EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 20% 
 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 
 

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico do contorno próximo e asume as responsabilidades 
que supón a súa conservación e mellora. 20% 
 
LCB.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer 
persoal. 30% 
 
EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia. 25% 

 
EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 25% 
 
 

8. Criterios de Promoción 

 

O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado 

e que acadou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun 

plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co establecido na orde de 
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avaliación de xuño de 2016, no seu artigo 6.1, onde se recolle a necesidade de facer unha proposta de plan específico para os alumnos ou 

alumnas que non promocionen ou non acaden o nivel nalgunha área ou competencia. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio 

para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a 

información e o criterio do profesorado titor, na sesión de avaliación. 

Resulta esencial neste apartado considerar os mínimos esixibles establecidos nos criterios de avaliación e que están citados  por materias, 

e facendo fiel seguimento do currículo editado pola propia Consellería.  

Como criterio xeral, establécese que o alumno non promocioná ao curso seguinte cando obteña cualificación de insuficiente  en dúas 

destas materias: lingua galega, lingua castelá e matemáticas (no caso de obter unha calificación insuficiente nas dúas linguas 

valorarase a nota numérica destas que, de ser próxima ao aprobado, podería permitir a promoción).  No caso de tratarse doutras 

materias, para non promocionar serán tres insuficientes. Os criterios de cualificación especificaranse na programación de aula. 

Educación plástica e música: Para calcular a cualificación global, realizarase a media aritmética entre as dúas cualificacións. No caso 

de dúbida, analizaranse os mínimos esixibles. 
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9. Información e comunicación as familias 

 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de acordo 

coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou as persoas 

que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas que 

tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os 

centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos exames e documentos 

das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades que uns 

e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo.  

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso do seu fillo ou filla, e terán os luns de 17:00 

a18:00 horas titorías para falar calquera asunto relacionado co proceso educativo do seu fillo. De non ser posible neste horario farase 

todo o posible por concertar a titoría noutro momento, atendendo sempre na medida do posible, as necesidades da familia. Ademais 

poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis importantes na páxina web do centro. Haberá unha xuntanza inicial 

don todas as familias por niveis, a realizar no mes de setembro - outubro, onde se incorporarán os elementos esenciais e características, 

cuestións, obxectivos, normas e ritmos de traballo do curso. Nesa mesma xuntanza darase información ás familias sobre a LOMCE. 

• RECURSOS UTILIZADOS 

 

HUMANOS: Explicacións do/a mestre/a e aportacións dos/as alumnos/as. 
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MATERIAIS:  

o Libros de texto, consulta e lectura 
o CD’s y DVD’s 
o Internet: vídeos online, xogos e recursos educativos online… 
o Mapas 
o Esfera terrestre 
o Fichas variadas e cuestionarios 
o Balanza 
o Diñeiro (billetes e moedas) 
o Calculadora 
o Reloxo 
o Corpos xeométricos 
o Puzzles de temas variados: anatomía, xeografía 
o Esqueleto 
o Murais e láminas didácticas 
o Ábaco 
o Dominós de matemáticas 
o Material de plástica: AironFix, plásticos, cola, pegamento, cores, ceras, rotuladores, tesoiras, etc. 
o Regras e compás 
o Encerado dixital interactivo 
o Ordenador 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
Ciencias Naturais: Dous temas por trimestre en dúas sesións semanais. 
Ciencias Sociais: Tres temas por trimestre en tres sesións semanais. 
Matemáticas: Cinco temas por trimestre en catro sesións semanais.  
Lingua Galega: Catro temas por trimestre en catro sesións semanais. 
Lingua Castelá: Catro temas por trimestre en catro sesións semanais. 
Valores Sociais: Temas traballados de forma globalizada nunha sesión semanal. 
 

 
 

10. Libros de texto  

 

Os reflexados na páxina web de centro e publicados en xuño do 2017 e que xa se atopan expostos no material curricular nese 

apartado. 

 

Igualmente todos aqueles materiais que consideren oportunos os diversos titores/as ao longo do proceso educativo, atendendo sempre 

a criterios didácticos, metodolóxicos e que sexan imprescindibles para a adquisición de habilidades e competencias que se establecen 

nesta programación. 
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1. Bases Legais 
 

Esta Programación docente, basease no disposto en: 

• LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

• DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014). 

 

2. Obxectivos de E.Primaria. 
 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio 

activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 

confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía 

no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 

de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 
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f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de 

operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa 

vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico 

ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física 

e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, 

así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as 

mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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3. Competencias clave. 
 

Enténdese por competencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Na Orde do 23 de 

xullo de 2014, pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, tercero e quinto de EP na C.Autónoma 

de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa, establécense as 

seguintes: 

1º Comunicación lingüística (CCL). 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3º Competencia dixital (CD). 

4º Aprender a aprender (CAA). 

5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Debemos destacar que se potenciará o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística e da competencia matemática 

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, e que se deben tamén se deseñarán actividades integradas que permitan 

traballar máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
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Perfil competencial. 
 
1.COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
 
LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade.   10% 
 
LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, participación respectuosa. 10% 
 
LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. 
20% 
 
LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas...  
25% 
 
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de 
comunicación. 10% 
 
CSB1.1.1.Busca   información  (empregando  as  TIC  e  outras  fontes  directas  e indirectas), selecciona a información relevante, a 
organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 10% 
EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical  10 % 
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) 
 
MTB2.5.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando 
decisións. 20% 
 
MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 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. 25% 
 
MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 10% 
 
MTB 3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 
15% 
 
EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios básicos e no control postural. 
10% 
 
EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física 
 
(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 10% 
 
MA 4.1.3 Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… 15% 
 
MA 5.3.1 Formula y resuelve problemas aplicando la técnica de elaboración e interpretación de gráficos estadísticos. 15% 
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3. COMPETENCIA DIXITAL (CD) 
 
LCB1.9.1.  Utiliza  de  xeito  guiado  os  medios  audiovisuais  e  dixitais  para  recoller información. 50% 
 
LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade como 
apoio e reforzo da aprendizaxe. 50% 
 
 
4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (AA) 
 
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 20% 
 
LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais. 20% 
 
LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.  20% 
 
CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume 
responsabilidades. 30% 
 
EMB 2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado amosando interese por mellorar. 10% 
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5. CIENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 
 
CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando habilidades para a resolución pacífica de 
conflitos. 25% 
 
CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais.  15% 
 
CNB2.2.4. Planifica, de  forma autónoma e creativa, actividades  de ocio e tempo libre, individuais e en grupo. 25% 
 
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. 35% 
 
 
6. SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR (CSIEE) 
 
CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume 
responsabilidades. 60% 
 
EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 20% 
 
EFB 1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.   20% 
 
 
  



11 

 

 

7. CONCIENCIAS E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 
 
CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas épocas históricas estudadas. 
10% 
 
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.  20% 
 
LCB 5.1.1.Valora de forma global, as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 20% 
 
LCB 5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal. 20% 
 
EFB 4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas en interacción cos compañeiros e compañeiras 10% 
 
EFB 6.2.2 Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de 
Galicia. 10% 
 
EMB 2.1.3 Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
10% 
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4. Avaliación: aspectos xerais. 
 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das 

áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Os mestres e as mestras avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a nosa propia 

práctica docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, 

o centro adoptará as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de 

aprendizaxe avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. Establécense tamén uns 

mínimos esixibles en cada área, para obter unha avaliación positiva nesta. 

Realizaremos unha avaliación inicial ao comezo de curso, en cada un dos niveis educativos, tanto en E.Infantil como en primaria. 

Esta avaliación centrarase sobre todo nas áreas instrumentais (linguas e matemáticas), a integracíón do alumno no grupo, o seu 

comportamento  e os seus hábitos de traballo se fora o caso. Haberá unha avaliación cada trimestre, á que asistirá todo o equipo 
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docente, así como os mestres de PT, AL, orientadora e xefe de estudos. De cada unha desta reunións o titor levantará acta do 

desenvolvemento da sesión, e incluirá as achegas que fagan os compoñenetes do equipo, e que se pidan que consten en acta. As 

actas quedarán arquivadas na secretaría do centro. O nivel obtido por cada alumno ou alumna farase constar nun informe, que 

será entregado aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a titoría legal cada trimestre. 

 

5. Procedementos, instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e promoción. 
 
 
 

 Procedementos 

 
 
 
 
 
 

Instrumentos 

 
Escritos 

 
Orais 

Observación 

directa e 

sistemática

 
Outros 

· Tarefas diversas realizadas polo 

alumnado na actividade diaria da 

aula. 

· Caderno de clase do 

alumno/a 

· Probas de avaliación: 

escritas ( tipo test, de 

preguntas pechadas, 

· Participación do alumno/a 

· Intervención na aula 

· Postas en común 

· Probas orais individuais 

· Lecturas expresivas 

· Preparación en grupo de diversas 

actividades: coloquios, exposicións,  

 
· Escalas 

· Listas de control 

· Rexistros 

· Ficha rexistro individual 

 

· Rúbricas trimestrais 

das competencias 

· Informe individualizado 

de avaliación. 
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 abertas) 

· Traballos grupais.· --- 

Resolución de exercicios e 

problemas 

· Actividades de expresión 

escrita 

· Actividades interactivas. 

debates...   

 
Os criterios de cualificación especifícaranse na programación de aula. Con todo a modo orientativo, reflectimos os seguintes: 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 4º  
Valoración dos contidos e 
competencias adquiridas ou 
desenvolvidas na unidade 

60 -Realización de probas escritas ou 
orais 
-Rúbricas en aspectos 
fundamentais(comprensión, 

Realización do traballo: 
-Realización axeitada do traballo 
-Presentación do caderno 
-Realización e presentación de fichas 

20 -Caderno da clase e libros. 
-Fichas 
-Rexistro de actividades. 
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Valoración de actitudes na aula: 
-Escoita 
-Participación 
-Esforzo 
-Colaboración 

20 -Rexistros variados. 
(de participación, actitude, 
atención…) 

 

Criterios de Promoción 

 
O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso 

realizado e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez 

durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polo centro docentes de acordo co 

que estableza a consellería competente en materia educativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo 

e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor, na sesión de avaliación. 

Como criterio xeral, establécese que o alumno non promocioná a curso seguinte cando obteña cualificación de insuficiente  en 

dúas destas materias: lingua galega, lingua castelá e matemáticas (no caso de obter unha calificación insuficiente nas dúas 
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linguas deixarase a decisión de promoción ao criterio do equipo docente).  No caso de tratarse doutras materias, para non 

promocionar serán tres insuficientes. Os criterios de cualificación especificaranse na programación de aula. 

Educación plástica e música: Para calcular a cualificación global, realizarase a media aritmética entre as dúas cualificacións sempre 

e cando as dúas materias estean aprobadas... 

 

6. Metodoloxía xeral e extratexias didácticas. 
 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e 

das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os 

elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en 

contextos da vida real. 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus 

diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo 

e en equipo. 

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o 

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de 

fomentar o hábito da lectura, diariamente os alumnos/as adicarán un tempo á lectura non inferior a trinta minutos. 
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A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

Os mecanismos de reforzo, poñeranse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles 

ou as adaptacións do currículo. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaremos actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. 

Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos 

e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. 

Teremos en conta ademais: 

- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

-Asegurar a construción de aprendizaxes significativas, mobilizando os coñecementos previos, e a memorización comprensiva. 

-Posibilitar situacións de aprendizaxes motivadoras, que tiñan sentido para o alumno. 

Na nosa práctica docente incidiremos nos seguintes principios: 

-Metodoloxía activa, buscando a integración dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición das aprendizaxe. 

-Motivación, partindo dos intereses, demandas e necesidades do alumnado. 
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-Fomento das actividades grupais, co fin de adquirir competencias relacionadas co dominio emocional e habilidades sociais que 

favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións, promovendo as actitudes de respecto. 

-Utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos contidos. 

-Fomentar as actividades básicas e instrumentais, imprescindibles e funicionais, seleccionando aqueles contidos que sexan máis 

relevantes para acadar competencias. 

-Gradación das actividades: garantir uns mínimos para todos e na medida do posible, desenvolver as potencialidades  de 

cadaquén. 

-Facilitar e promover a transferencia de coñecementos lingüísticos desde a lingua materna á outra lingua oficial. 

-Flexibilidade no tratamento de materias e sesións, procurando non romper un ritmo de traballo e aproveitar situacións educativas 

que se produzan na aula. 

-Autonomía na aprendizaxe: procurar que o alumno aprenda a aprender, participando na planificación e na toma de decisións 

sobre a aprendizaxe. 

-Coherencia na transición entre ciclos, reforzando contidos aprendidos no ciclo anterior, e abrindo novos horizontes cara o vindeiro 

ciclo. 

A metodoloxía específica de cada área será concretada nas programacións de aula respectivas 
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7. Medidas de atención a diversidade 
 
Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por 

presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou 

de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da 

etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade 

co disposto nos artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

Entre as medidas indicadas consideraranse as que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 

necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención 

educativa derivada desa valoración, realizarase da forma máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para 

facer realidade esa identificación, valoración e intervención. 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos termos que 

estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 

flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a 

ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas 

capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver 
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ao máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel 

alumnado especialmente motivado pola aprendizaxe. 

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial 

académico. Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado 

no curso inferior ao que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso 

correspondente á súa idade. 

Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaremos as medidas de reforzo necesarias que 

faciliten a súa integración escolar e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con 

aproveitamento os seus estudos. 

Entre as medidas de carácter xeral establécense as seguintes: 

- Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula 

ás características do alumnado. 

- Metodoloxía que ten en conta o traballo colaborativo e que promova a inclusión. 

- Adaptación, se fora o caso, dos instrumentos ou procedementos de avaliación. 

- Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia. 

- Reforzo educativo (medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescriptivos do currículo, é 

dicir, á secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos de 
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alumnos e ao todo aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regula as 

adaptacións do currículo) e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

- Programas de enriquecemento curricular. 

- Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

- Programas de recuperación. 

- Programas de habilidades sociais. 
 

Tendo en conta os resultados do curso anterior, o titor ou mestre responsable da área será o encargado de facer, 

se é preciso, o programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes onde se contemplan as 

necesidades e posibilidades que ten o neno para acadar os obxectivos propostos. Para elo teranse en conta os 

resultados da avaliación inicial. 

O programa de reforzo realizarase de forma individualizada e farase en colaboración con aqueles especialistas 

que traballen cos nenos. 

O programa estará suxeito a variacións dependendo dos avances e retrocesos do alumno. 

Valorarase o citado programa de forma trimestral, aínda que no día a dia tamén se terá en conta o traballo 

realizado polo alumno na aula. 

 
 

Outras medidas específicas e excepcionais: 

-Adaptacións curriculares: (Modificación dun ou de máis elementos prescritivos do currículo, como son os obxectivos, os 
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contidos e os criterios de avaliación, para atender ás necesidades educativas dun alumno ou alumna motivada tanto por 

unha determinada dificultade persoal coma polas súas capacidades excepcionais. Orde do 6 de outubro do 1995) 

 

-Agrupamentos flexibles:(“Así mesmo poderase constituír con carácter temporal, agrupamentos flexibles como medida de 

apoio para o alumnado con dificultades de aprendizaxe de carácter esencial, que deberán contar coa correspondente 

autorización da inspección educativa ou da delegación provincial”Orde do 27 de decembro de 2002, Artículo 18º). 

-Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe: (As intervencións específicas que 

sexan precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e 

deseñadas polo departamento de orientación, do que forman parte en colaboración co titor do grupo ao que pertece o 

alumno. Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto co resto do alumnado dese grupo, e só 

poderán levarse fóra dela en casos excepcionais que estan debidamente previstos nas adaptacións curriculares e durante 

un tempo que non excederá a teceira parte da xornada escolar” Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen 

as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado do ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais. Artículo 19º) 

-Flexibilización da duración do período de escolarizacón. 

-Programas de diversificación curricular. 

-Programas de cualificación profesional inicial. 

-Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para unha asistencia continuada a 

un centro educativo. 

-Grupos de adquisición das linguas. 

-Grupos adaptados da competencia curricular. 
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8. Plans 

8.1. Plan lector (comprensión lectora, expresión oral e escrita). 

 
OBXECTIVOS XERAIS: 

- Achegar os alumnos á lectura, proporcionándolles recursos para comprender e analizar o lido. 

- Incrementar o seu léxico e reflexionar sobre o uso da lingua oral e escrita. 

- Acrecentar a súa capacidade creativa propoñendo actividades literarias e artísticas nas que poidan manifestar os seus 

sentimentos e opinións. 

- Propoñer e proporcionar libros axeitados á problemática e os intereses desta idade. 

- Desenvolver a súa capacidade de descubrimento, investigación e coñecemento a través dos 

libros.  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Afondar na comprensión da lectura como fonte de pracer, de información, de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 

2. Desenvolver a imaxinación, a sensibilidade e o pensamento crítico. 

3. Reflexionar sobre os elementos básicos da comunicación: emisor, receptor, mensaxe e canle. 

4. Ampliar o vocabulario e usalo axeitadamente. 

5. Explorar recursos lingüísticos que xeran novo vocabulario. 

6. Distinguir o contido semántico das palabras e utilizalas con precisión: sentido real ou figurado, polisemia, sinonimia antonimia, 

homonimia,compostos, derivados, frases feitas, adxectivos cualificativos, ironía. 
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7. Empregar con fluidez a lingua para intercambiar xuízos, ideas, experiencias, vivencias, emocións, sentimentos e situacións 

persoais. 

8. Distinguir as clases de palabras, respectar a súa morfoloxía e concordancia e utilizalas correctamente. 

9. Usar correctamente as formas simples e compostas do verbo. 

10. Afondar no coñecemento e uso das normas ortográficas 

11. Comprender textos de distinta tipoloxía e practicar a súa escritura: poemas, exposicións, instrucións, argumentacións, 

cartas, noticias, entrevistas, cómic, caligramas... 

12. Exercitar a lectura expresiva e a eficacia e rapidez lectoras. 

13. Impulsar as representacións teatrais e as lecturas dramatizadas. 

14. Producir mensaxes combinando códigos verbais e non verbais. 

15. Reforzar as competencias para producir de forma autónoma textos narrativos e descritivos tanto orais coma escritos. 

16. Afondar na técnica do resumo, distinguindo as ideas, as accións e os personaxes principais dos secundarios. 

17. Usar diversos recursos de acceso á información e á lectura: dicionarios especializados, enciclopedias, internet, medios de 

comunicación. 

18. Utilizar autonomamente a biblioteca do centro e actualizar periodicamentea da aula. 

19. Reforzar e desenvolver hábitos e competencias de lectoescritura que faciliten a adquisición de contidos nas diversas áreas ou 

materias. 

20. Prácticas de consulta do dicionario para asegurar a precisión léxica. 
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21. Uso de homónimos, termos polisémicos, antónimos e sinónimos. 

22. Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelos dados. 
 
 
ACTIVIDADES 

Utilización de ilustracións e título para anticipar o contido dos textos e comprensión destes a partir da propia bagaxe de 

experiencias ecoñecementos. 

Práctica das estratexias que permiten resolver dúbidas na comprensión de textos: ordenar secuencias, reler, resumir, exercitar a 

rapidez lectora, apelar ao contexto ou a outras lecturas previas e similares. 

Exercicios de consulta do dicionario para asegurar a precisión léxica. 

Consulta de enciclopedias, folletos publicitarios, internet, medios de comunicación... para satisfacer as necesidades de 

información. 

Actividades na Biblioteca xeral para favorecer o uso autónomo da mesma. 

Lectura pautada de poemas, exposicións, instrucións, argumentacións, cartas, noticias, entrevistas, cómic, caligramas, 

acrósticos, palíndromos, greguerías, diálogos teatrais, narracións defeitos reais e imaxinarios, relatos cómicos, chistes, guións 

teatrais, fichas cinematográficas... 

Exercicios para distinguir as ideas principais das secundarias. 

Detección de mensaxes non explícitas nas lecturas: dobre sentido, ironía,  
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Lectura dramatizada de textos e representación de guións 

teatrais. Recitado de trabalinguas e poesías. 

Resolución de xogos lingüísticos e adiviñanzas. 

Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelos dados polo profesor ou encontrados polos propios alumnos en 

diversas fontes. 

Produción de mensaxes que utilizan comunicación verbal e non verbal, como carteis publicitarios, 

anuncios... Comentario e xuízo persoal sobre os textos orais e escritos. 

Charlas e debates para desenvolver a lectura crítica ante o comportamento dos personaxes e as accións que 

protagonizan. Participación activa en propostas de animación lectora pensadas para compañeiros máis pequenos. 

 
 

8.2. Plan TIC (comunicación audiovisual e tecnoloxías da comunicación). 
 
Pretendemos que o alumnado neste 4º nivel da E. Primaria comece cunha aproximación ás TICs e integrando estas no traballo diario 

da aula. Para iso usaremos o ordenador da aula con conexión a internet, con video proxector e pantalla para realizar actividades 

grupais en soporte dixital. 

Empregaremos tamén o ordenador da aula cando sexa posible. Traballaremos sobre: 

- Usar o escritorio e controis avanzados. 

. Utilizar o ordenador de forma segura e responsable. 
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8.3 Plan de Introdución á robótica educativa en Primaria. 
 
 
OBXECTIVOS 
 
• Coñecer a información necesaria para a integrar os robots na aula 

• Integrar no currículo a robótica e novas linguaxes como a de programación. 

• Experimentar os pasos necesarios para construír un robot educativo. 

• Superar retos diarios poñendo en práctica conceptos e habilidades cognitivas relacionadas con pensamento computacional. 

• Coñecer os fundamentos técnicos básicos de robótica e da programación. 

• Xerar un espacio donde se poda canalizar as ideas persoais, experimentando e investigando para chegas ao desarrollo de solución 

colectivas creando robots. 

• Promover unha actitude positiva cara a tecnoloxía e a aprendizaxe activa. 

• Potenciar a aprendizaxe a través das alfabetizacións múltiples. 

• Despertar a súa curiosidad polo mundo da robótica. 

• Recoñecer a importancia que as novas tecnoloxías teñen na nosa vida. 

• Resolver posibles fracasos e conflitos, nunha contorna dialogante e comprensiva. 

• Fomentar os valores da cultura libre, o traballo cooperativo e a tecnoloxía como medio de participación grupal. 

 
CONTIDOS 
 
• Información básica sobre os robots e a linguaxe de programación. 

• Diferenciación entre a parte mecánica e electrónica. 
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• Coñecemento dos materiais e ferramentas a empregar. 

• Montaxe dun robot e posta en marcha. 

• Conceptos básicos de Arduino. 

• Concepros básicos de Scratch 

• Actividades e aplicacións cos robots na aula.  

• Coidado e mantemento correcto dos robots. 

• Emprego dos materiais tendo en conta as normas básicas de seguridade. 

• Exposición e relato das experiencias realizadas ao resto do alumnado. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE DO ALUMNADO 
 
A robótica é outro instrumento ao servizo das competencias clave, e como tal, pode albergar propostas moi diversas que favorezan 

o desenvolvementeto de contidos curriculares de forma transversal e interdisciplinar, facilitando a adquisición de ditas competencias 

clave, incluída a competencia dixital: 

� Competencia en comunicación lingüística: xa que a lingua é a ferramenta de comprensión e representación da realidade en todas 

as áreas, estando aberta a diferentes códigos de comunicación potenciando novas aprendizaxes a través da alfabetización múltiple. 

� Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: recoñecendo códigos, experimentando, observando, 

indagando, manipulando, establecendo elementos de lóxica e resolución de problemas. 

� Competencia dixital: obtención de información documental en distintos formatos e posterior publicación dos contidos elaborados 

a través da páxina web do centro. 

� Competencia para aprender a aprender: A través da experimentación e da práctica asimilarán contidos pertencentes a distintas 

áreas de traballo. 
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� Competencias sociais e cívicas: formando un alumnado con espírito crítico. 

O alumnado formará os seus propios gustos e valores a partires das diferentes temáticas e formatos. 

A actividade científico-tecnolóxica en distintos formatos irá paralela a outras actividades de exploración.  

 

9. Elementos transversais. 
 

Xeneralidades: 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas. 

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de 

oportunidades e non discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, 

adaptacións curriculares, accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas 

medidas que sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade 

en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres 

e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Este aspecto traballarase sobre todo desde o plan de acción titorial, normas 

de aula, traballo grupais mixtos (métodos cooperativos e participativos que definimos na metodoloxía) onde os nenos e nenas 

asuman as mesmas responsabilidades, tanto nas actividades propias da aula como na vida do centro, destacando aquelas que 
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se levan a cabo no comedor escolar ou na biblioteca: encargados de biblioteca. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social. Estes valores traballaranse tamén tendo como base o plan de acción titorial, tendo como eixe vertebrador as 

normas da aula e do centro. A comezos de curso, acordaranse unhas normas de aula, que se irán interiorizando pouco a pouco na 

repetición das rutinas diarias. Por outro lado, tamén se explican e recordan aos nenos unha normas sinxela de comportamento no 

centro e tamén no comedor escolar. Entre estas está a norma de “resolver as nosas diferenzas falando”. 

Utilizaremos o reforzo positivo ou negativo, a análise e a reflexión sobre a conduta. Se houber algún caso conflitivo, empregaremos 

diferentes programa de habilidades sociais. 

 

Tamén se educará nos valores cívicos e constitucionais, e promoveranse os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e a prevención de calquera tipo de 

violencia. Incidiremos na idea de igualdade, a paz e o respecto polos dereitos humanos. Traballaremos con apoio de textos, que 

eles terán que ler, sobre os dereitos dos nenos. Aínda que ocasionalmente se traballe desde calquer materia cando unha lectura, 

as circunstancias ou a actualidade o aconselle, a unidade dos dereitos dos nenos, realizarémola na 1º semana de decembro, 

cando se celebre a festividade da Constitución española. 

Promoveranse actitudes que axuden á prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia. Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual, e previr a violencia de xénero e non discriminación. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora 

da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a 

das vías, en calidade de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que 
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se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a 

evitar os accidentes. A comezos de curso, dado que os nosos alumnos son usuarios do transporte escolar, recordaránselle as 

normas de uso deste. 

Desenvolveranse tamén actividades que promovan o desenvolvemento sustentable e o cuidado do medio ambiente. As actividades 

relacionadas con este tema levaranse a cabo desde a área de C.Sociais e C. Naturais. Así mesmo, no centro promóvese a reciclaxe 

tamén de aceite usado.  

A nivel individual promeveremos a autonomía do neno, a responsabilidade e o esforzo. 

Todos estes temas transversais tamén se traballaran a través da prensa, desde unha actitude crítica, posto que estamos inscritos o 

programa prensa escola. 

 

10. Información e comunicación as familias 
 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de 

acordo coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou 

as persoas que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas 

ou das persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio 

ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de 

avaliación e aos exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades 

que uns e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo.  
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Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso do seu fillo ou filla, e terán os luns de 

17:00 a 18:00 horas titorías para falar calquera asunto relacionado co proceso educativo do seu fillo. De non ser posible neste 

horario farase todo o posible por concertar a titoría noutro momento, atendendo sempre na medida do posible, as necesidades 

da famila, atendendo ao contemplado na PXA do centro así como aquelas disposicións e acordos que xurdan da xunta de nivel, 

do D. de Orientación e das xuntas de avaliación. Ademais poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis 

importantes na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo. 

11. Avaliación da programación 
 

Durante as sesións de avaliación serán avaliados tamén os procesos de ensino e a súa práctica docente en 

relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos das áreas e da etapa e co desenvolvemento das 

competencias básicas para se é preciso, aplicar as medidas correctoras pertinentes. 

Esta avaliación incluirá os seguintes aspectos: 

 A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do 

alumnado. 

 As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

 As medidas de atención á diversidade aplicadas. 

 A programación e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do 

centro e os procedementos de avaliación do alumnado. 

 A coordinación entre os mestres. 
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 A coordinación entre os mestres e o equipo directivo. 

 

12. Libros de texto e outros recursos. 
 

Os establecidos con carácter xeral na PXA. Igualmente todos aqueles libros ou materiais –incluidos os do Plan Lector- que se 

establezan e xurdan do acordó dos profesores de nivel e ques exan ratificados pola Dirección e Xefatura de Estudios do Centro 

e conten coa aprobación da Inspección Educativa. 
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13. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, mínimos esixibles e a súa relación 
coas Competencias Clave en cada área. 

13.1. Ciencias Naturais 
ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 b 

 e 

 g 

 h 

 i 

 B1.1. Realización de 
proxectos, pequenas 
investigacións e 
presentación de 
resultados. 

 B1.2. Interese por 
coidar a presentación 
dos traballos en 
soporte dixital ou 
papel. 

 B1.3. Uso das TIC de 
xeito cada vez máis 
autónomo  para  a 
busca de  información 
e para  a súa 
comunicación, 
empregando a nivel 
básico o tratamento de 
textos  (titulación, 
formato, arquivo  e 
recuperación dun 

 B1.1. Realizar un 
proxecto para a 
obtención dun 
produto como 
resultado dun 
problema formulado, 
elaborar con 
autonomía 
documentación sobre 
o proceso  e 
presentala en 
diferentes soportes. 

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza a información importante, 
obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma oral e escrita. 

�  CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CNB1.1.2. Presenta os traballos, en 
soporte dixital ou papel, de maneira 
ordenada, clara e limpa. 

�  CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CNB1.1.3. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións 
e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións. 

�  CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CNB1.1.4. Consulta e utiliza 
documentos escritos, imaxes e 
gráficos. 

�  CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CNB1.1.5. Reflexiona sobre o �  CAA 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 texto, cambios, 
substitucións  e 
impresión). 

 B1.4. Seguimento 
dunha secuencia dada 
para atopar unha 
información en internet 
e noutros soportes. 

 traballo realizado, saca conclusións 
sobre como traballa e aprende e 
elabora estratexias para seguir 
aprendendo. 

  CMCCT 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.5. Iniciación á 
actividade científica. 

 B1.2. Establecer 
conxecturas de 
sucesos ou 
problemas que 
ocorren no seu 
contorno por medio 
da observación e 
obter unha 
información. 

 CNB1.2.1. Establece conxecturas de 
sucesos ou problemas do seu 
contorno, empregando medios 
propios da observación para obter 
unha información. 

�  CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CNB1.2.2. Emprega  axeitadamente 
o vocabulario que corresponde a 
cada un dos bloques de contidos. 

�  CMCCT 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 k 

 m 

 B1.6. O traballo 
cooperativo. 

 B1.7. Técnicas 
traballo. Recursos e 
técnicas de traballo 
individual. 

 B1.8. Hábitos de 
traballo, esforzo e 

 B1.3. Traballar de 
forma  cooperativa 
apreciando o coidado 
pola  seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as, 
coidando  as 
ferramentas  e 
facendo un uso 

 CNB1.3.1. Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en 
equipo amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos. 

�  CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 responsabilidade. axeitado dos 
materiais. 

   

 BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

 e 

 h 

 k 

 B2.1. O corpo humano 
e o seu 
funcionamento. 

 B2.2. As funcións 
vitais. Importancia dos 
sentidos en  relación 
co medio. Descrición 
do seu papel e formas 
para o seu coidado 
habitual. 

 B2.3. Recoñecemento 
dos cambios físicos e 
persoais nas 
diferentes etapas da 
vida das persoas. 

 B2.1. Coñecer a 
morfoloxía externa do 
propio corpo e os 
órganos máis 
importantes para o 
seu funcionamento. 

 CNB2.1.1. Localiza os principais 
órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do 
organismo. 

�  CMCCT 

 CNB2.1.2. Recoñece a importancia 
dos sentidos para a relación co 
medio e as formas de coidalos. 

 CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a 
relación co medio e as formas de coidalos. 

 CMCCT 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B2.4. Saúde e 
enfermidade. 

 B2.5. Hábitos 
saudables: 
alimentación, hixiene, 

 B2.2 Identificar e 
explicar  as 
consecuencias para a 
saúde e o 
desenvolvemento 

 CNB2.2.1. Identifica e  adopta 
hábitos de hixiene, de descanso e de 
alimentación sa e diferencia 
prácticas e mensaxes que son 
contraproducentes para a saúde. 

�  CMCCT 

 CSC 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 h 

 k 

 m 

exercicio físico e 
descanso. 

 B2.6. Actitude crítica 
ante prácticas e 
mensaxes que non 
favorecen o correcto 
desenvolvemento da 
saúde. 

 B2.7. Factores que 
producen  as 
enfermidades máis 
habituais: carie, 
obesidade, gripe, 
catarros... 

 B2.8.  Coñecemento 
de si mesmo/a e dos e 
das demais: emocións 
e sentimentos propios 
e alleos. Valoración 
das súas habilidades 
persoais. 

 B2.9. A relación cos 
demais. Toma de 
decisións. 

 B2.10. A igualdade 
entre homes e 
mulleres. 

persoal de 
determinados hábitos 
de alimentación, 
hixiene, exercicio 
físico e descanso. 

 CNB2.2.2 Identifica e valora as súas 
habilidades persoais. 

�  CSC 

 CSIEE 

 CNB2.2.3. Recoñece algúns factores 
que producen as enfermidades máis 
habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para 
á súa prevención. 

�  CMCCT 

 CNB2.2.4. Planifica, de forma 
autónoma e creativa, actividades de 
ocio e tempo libre, individuais e en 
grupo. 

 CNB2.2.4. Planifica, de forma autónoma e creativa, 
actividades de ocio e tempo libre, individuais e en grupo. 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 e 

 h 

 B2.11. Clasificación 
dos alimentos en 
función dos nutrientes 
principais. 

 B2.12.  Identificación 
de sistemas de 
conservación 
alimentaria. 

 B2.13. Pirámide 
alimentaria. 

 B2.14. Análise de 
dietas equilibradas. 

 B2.3. Deseñar un 
menú  equilibrado 
para a súa idade. 

 CNB2.3.1. Clasifica e diferencia 
alimentos en función dos nutrientes 
principais. 

 

 Selecciona a información e comunícaa oralmente ou 

por escrito. 

 CMCCT 

 CNB2.3.2. Identifica sistemas de 
conservación alimentaria. 

 

 Coñece as distintas formas de representar a Terra e 

identifica polos, eixe e hemisferios. 

� 

 CMCCT 

 CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora 
un menú equilibrado na escola. 

 

 Coñece as vertentes hidrográficas de Galicia, as súas 

características e algún río que desemboca en cada 

unha. 
 
� 

 CMCCT 

 BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

 b 

 h 

 e 

 l 

 B3.1. Diferenza entre 
seres vivos e inertes. 

 B3.2. Identificación de 
animais e de plantas 

 B3.1. Identificar e 
clasificar, con 
criterios científicos, 
animais, plantas e 
rochas do seu 

 CNB3.1.1. Observa, identifica e 
recoñece as  características básicas 
e clasifica animais vertebrados e 
invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico. 

 Realiza as tarefas de modo ordenado, limpo e claro  CMCCT 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 i 

 o 

como seres vivos. 

 B3.3. Identificación e 
clasificación de rochas 
a partir de 
características 
observables. 

 B3.4. Clasificación de 
animais vertebrados e 
invertebrados a partir 
de características 
observables. 

 B3.5 Clasificación das 
plantas (herbas, 
arbustos e árbores) a 
partir  de 
características 
observables. 

 B3.6 Utilización guiada 
de claves e de guías 
de animais e plantas 
para a clasificación e 
identificación 
dalgunhas especies 
existentes en Galicia. 

 B3.7. Identificación de 
cambios observables 
que se producen nos 

contorno próximo, 
recoñecendo as súas 
características 
principais, buscando 
información en fontes 
variadas. 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e 
recoñece as  características básicas 
e clasifica plantas do seu contorno, 
con criterio científico. 

 

 Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido 
 CMCCT 

 CNB3.1.3. Utiliza claves e  guías 
para a clasificación científica de 
animais e plantas. 

 

 Coñece a diversidade cultural, social, política e 

lingüística de España. 

 CMCCT 

 CAA 

 CNB3.1.4. Identifica hábitats de 
seres vivos e elabora un protocolo 
para respectar a biodiversidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Localiza nun mapa as principais unidades de relevo, 

mares, océanos  e grandes ríos de Galic. 

 CMCCT 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 seres no contorno. 

 B3.8. Valoración da 
biodiversidade e 
interese pola súa 
conservación. 

    

 a 

 b 

 c 

 e 

 h 

 i 

 j 

 l 

 m 

 o 

 B3.9. Planificación, 
observación e 
comparación  das 
diversas maneiras en 
que os seres vivos 
realizan as funcións 
vitais utilizando 
instrumentos 
apropiados e medios 
audiovisuais   e 
tecnolóxicos  da 
maneira máis  precisa 
e rigorosa posible. 
Comunicación  dos 
resultados, 
empregando distintos 
soportes textuais. 

 B3.2.  Planificar, 
observar e comparar, 
empregando  os 
instrumentos e o 
material necesarios e 
rexistrar de forma 
cooperativa, algún 
proceso asociado ao 
ciclo vital dun ser vivo 
contrastando  os 
rexistros propios e os 
dos compañeiros con 
información  doutras 
fontes. Comunicar de 
xeito oral e escrito os 
resultados, 
empregando soportes 
textuais variados. 

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

 

 Valora a importancia da escritura, a agricultura e a 

gandería como descubrimentos que cambiaron 

profundamente as sociedades humanas. 
 
� 

 CMCCT 

 CNB3.2.2. Planifica, observa, 
compara, rexistra e comunica, 
empregando soportes textuais 
variados, os resultados da 
observación do ciclo vital 
previamente planificado. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

 a  B4.1. O sol e a auga  B4.1. Identificar, a  CNB4.1.1. Identifica e coñece a �  CMCCT 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 b 

 c 

 e 

 h 

como fontes de 
enerxía. 

 B4.2. Características e 
propiedades do aire e 
actuacións necesarias 
para evitar a súa 
contaminación. 

 B4.3 Valoración da 
importancia da boa 
calidade da auga e do 
aire para a  nosa 
saúde e o 
mantemento da vida. 

 B4.4. Intervención da 
enerxía na vida cotiá. 

 B4.5. Uso responsable 
dos recursos naturais 
do planeta. Aforro 
enerxético. 

 B4.6. A produción de 
residuos, a 
contaminación e o 
impacto ambiental. 

��B4.7. 
Desenvolvemento de 
actitudes individuais e 
colectivas     fronte    a 

partir de exemplos da 
vida cotiá, usos dos 
recursos naturais e 
consecuencias do 
seu uso inadecuado 
facendo fincapé no 
aforro enerxético e no 
impacto 
medioambiental. 

intervención da enerxía nos cambios 
da vida cotiá. 

  CSC 

 CNB4.1.2. Explica algunhas 
características e propiedades do aire 
e as actuacións necesarias para 
evitar a súa contaminación. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CNB4.1.3. Elabora protocolos para 
mellorar os problemas 
medioambientais da súa contorna. 

�  CMCCT 

 CSC 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 determinados 
problemas 
mediombientais. 

    

 b 

 e 

 g 

 h 

 B4.8. Realización de 
experiencias sinxelas 
sobre o 
comportamento dos 
corpos (lupas, 
espellos, auga e 
prismas) diante da luz. 

 B4.9. Identificación de 
forzas coñecidas que 
fan que os  obxectos 
se movan  ou 
deformen. 

 B4.2. Realizar 
experiencias sinxelas 
e pequenas 
investigacións para 
recoñecer  os 
cambios de certos 
corpos diante  da luz 
e os efectos  de 
forzas coñecidas no 
movemento dos 
corpos. 

 CNB4.2.1. Investiga e explica o 
comportamento de certos corpos 
diante da luz. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CNB4.2.2. Identifica  forzas 
coñecidas que fan que os obxectos 
se movan ou se deformen a través 
de experiencias ou pequenas 
investigacións. 

 
 CMCCT 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B4.10. Realización de 
experiencias con 
mesturas. 

 B4.11.  Identificación 
de compoñentes e 
preparación dunha 
mestura. 

 B4.12. Procedementos 
de separación. 

 B4.3. Realizar 
experiencias   con 
mesturas sinxelas de 
substancias 
relacionadas coa vida 
doméstica  e  do 
contorno e achegar 
conclusións sobre os 
resultados. 

 CNB4.3.1. Compara densidades de 
diferentes substancias de uso cotián 
con respecto á auga e presenta 
conclusións en diferentes soportes. 

�  CMCCT 

 CNB4.3.2. Identifica e prepara 
algunhas mesturas de uso 
doméstico. 

�  CMCCT 

 CNB4.3.3. Separa compoñentes 
dalgunhas mesturas de uso cotián 

�  CMCCT 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  CUARTO 

Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

   presentando conclusións sobre os 
resultados. 

  

 BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

 a 

 b 

 e 

 h 

 B5.1. Identificación da 
enerxía que fai 
funcionar as máquinas 
de uso cotián e 
doméstico e algúns 
operadores mecánicos 
(eixe, roda, polea, 
plano inclinado, 
engrenaxe,  freo, 
panca, manivela etc.). 

 B5.2. Importancia da 
ciencia e da tecnoloxía 
para mellorar as 
condicións de vida e 
de traballo. 

 B5.1. Manipular e 
observar o 
funcionamento de 
aparellos e máquinas 
sinxelas simples e 
das complexas máis 
habituais e o seu uso 
na vida cotián. 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica 
algunhas máquinas e aparellos 
sinxelos e habituais na vida cotiá, 
analizando o seu funcionamento. 

�  CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 CNB5.1.2. Coñece a enerxía que 
empregan as máquinas de uso 
habitual e explica a importancia da 
ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá. 

�  CMCCT 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 B5.3. Planificación e 
realización dalgún 
obxecto ou  máquina 
de construción sinxela. 

 B5.4. Manexo de 
ferramentas, aparellos 
e máquinas de uso 

 B5.2. Planificar e 
realizar a construción 
de forma cooperativa 
dalgún obxecto ou 
máquina sinxela para 
a resolución dun 
problema formulado e 

 CNB5.2.1. Identifica e describe 
oficios en función dos materiais, das 
ferramentas e das máquinas que 
empregan. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CNB5.2.2. Aplica os coñecementos 
ao deseño e á construción dalgún 

�  CMCCT 
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Obxectiv 
os 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Mínimos Competenc 
ias clave 

 h 

 j 

 m 

doméstico, superando 
estereotipos sexistas. 

 B5.5 Prevención de 
riscos no emprego de 
máquinas de uso 
cotián. 

presentar os 
resultados en 
diferentes soportes. 

obxecto ou aparello sinxelo, 
empregando operacións 
matemáticas no cálculo previo, así 
como as tecnolóxicas: unir, cortar, 
pegar... 

  CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

      

 
 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES 

• Manifesta autonomía para a realización dun traballo. Presenta una actitude cooperativa ante o traballo en equipo e sabe distinguir entre 

estratexias de traballo individual e grupal, e nas prácticas diarias sabe extraer información dun texto e empregar o vocabulario característico 

desta área. 

• Comprende e retén os contidos traballados sendo quen de expresalos axeitadamente. 
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13.2. Ciencias sociais 
 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 a  B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico, toma de conciencia das súas 

 B1.1.Realizar un traballo de 
investigación que supoña a busca, 

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

�  CAA 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 b 

 d 

 e 

 h 

 i 

fases e a súa aplicación nas Ciencias 
sociais.Proposta de traballo que xurda 
dun problema, acontecemento ou 
inquedanza e que supoña un proceso de 
investigación e acción que garanta 
participación activa do alumnado e 
facilite o proceso de autorregulación de 
aprendizaxes. 

 B1.2.Busca e selección de información 
empregando as TIC e outras fontes 
(directas e indirectas), organización, 
análise, documentación do proceso 
(mediante uso do cartafoles) e 
comunicación das conclusións. 

 B1.3.Planificación e xestión de proxectos 
co fin de acadar obxectivos. Iniciativa 
emprendedora. 

selección e organización de 
información sobre fenómenos 
previamente delimitados, a 
realización dun produto, a 
documentación do proceso e a 
comunicación do resultados. 

fontes directas e indirectas), 
selecciona a información 
relevante, a organiza, analiza, 
obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por 
escrito. 

  CD 

 CMCCT 

 CCL 

 CSB1.1.2.Manifesta autonomía 
na planificación e execución de 
accións e tarefas, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

�  CSIEE 

 CAA 

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

�  CAA 

 CCL 

 CMCCT 
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 a 

 b 

 c 

 d 

 B1.4.Emprego de técnicas de estudo 
individual e de estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración do esforzo e 
coidado do material. 

 B1.5.Participación activa e construtiva 
na vida social, uso das normas de 
convivencia 

 B1.6 A cooperación e o diálogo como 
valores democráticos e recursos básicos 
na resolución pacífica de conflitos. 

 B1.2.Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar un 
comportamento de respecto e 
tolerancia ante as diferentes ideas e 
achegas alleas nos diálogos e 
debates, valorando o esforzo e 
amosando actitudes de cooperación, 
participación e respecto cara aos 
demais. 

 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, 

�  CSC 

 CAA 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

   recoñecendo a cooperación e o 
diálogo como principios básicos 
do funcionamento democrático. 

  

 b 

 e 

 h 

 i 

 o 

 B1.7.Utilización da terminoloxía propia 
da área. 

• Elaboración dun glosario da área. 

 B1.8.Fomento de Técnicas de animación 
á lectura de textos de divulgación das 
Ciencias sociais (de carácter social, 
xeográfico e histórico). 

• A prensa escrita e dixital como fontes 
de información. 

 B1.9.Utilización e lectura de diferentes 
linguaxes textuais e gráficos. 

 B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 
claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes 
recollidos en textos de carácter 
social, xeográfico ou histórico. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CCB1.3.2.Expón oralmente de 
forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa área, que 
manifestan a comprensión de 
textos orais e /ou escritos de 
carácter xeográfico, social e 
histórico. 

�  CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 CSB1.3.3.Analiza informacións 
relacionadas coa área e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as 
tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

�  CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

 h 

 e 

 B2.1.A litosfera: placas tectónicas. Os 
volcáns, os terremotos e as súas 

 B2.1.Coñecer a formación da 
litosfera e a dinámica de placas 

 CSB2.1.1. Coñece e define a 
formación da litosfera e a 

�  CMCCT 

 CAA 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 o consecuencias. tectónicas e analizar as súas 
influencias e consecuencias no 
medio que o rodea. 

dinámica de placas tectónicas e 
as súas consecuencias. 

  CCL 

 h 

 e 

 g 

 i 

 B2.2.Formas de representación da 
Terra: planos, mapas, planisferios e 
globos terráqueos. 

 B2.3.Identificación dos polos, o eixe e os 
hemisferios. 

 B2.2.Explicar e comparar as distintas 
formas de representar a superficie 
terrestre identificando os polos, o 
eixe e os hemisferios e analizar cal 
delas reflicte mellor a realidade á que 
representa. 

 CSB2.2.1.Explica e compara as 
distintas formas de 
representación da Terra, planos, 
mapas, planisferios e globos 
terráqueos identificando polos, 
eixe e hemisferios. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 h 

 g 

 i 

 B2.4.Os paralelos e meridianos. As 
coordenadas xeográficas: latitude e 
lonxitude. 

 B2.3. Identificar e manexar os 
conceptos de paralelos, meridianos e 
coordenadas xeográficas para 
localizar determinados puntos da 
Terra. 

 CSB2.3.1. Localiza diferentes 
puntos da Terra empregando os 
paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas. 

�  CMCCT 

 CAA 

 h 

 g 

 e 

 i 

 B2.5.Planos, mapas e planisferios. 
Mapas físicos e políticos. 

 B2.6.Escalas e signos convencionais 
dun mapa. 

 B2.7.Orientación no espazo: Elaboración 
dun itinerario coa axuda de ferramentas 
dixitais. 

 B2.4.Diferenciar correctamente entre 
planos, mapas, planisferios, mapas 
físicos e políticos, analizar e describir 
as características máis relevantes de 
cada un e interpretar a súa escala e 
signos convencionais básicos de 
cara a orientarse nun espazo 
determinado e á elaboración dun 
itinerario empregando as TIC. 

 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. 

�  CMCCT 

 CAA 

 h  B2.8.O tempo atmosférico.  B2.5.Explicar que é o tempo 
atmosférico, coñecer os instrumentos 

 CSB2.5.1.Define tempo 
atmosférico, identifica os distintos 

�  CMCCT 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 g 

 i 

 e 

 b 

 B2.9.Medición e predición 
meteorolóxica. Instrumentos de medida. 
Elaboración e comunicación dun parte 
meteorolóxico empregando as TIC 
(programa de radio, boletín 
meteorolóxico etc). 

 B2.10.Gráficos sinxelos de temperaturas 
e precipitacións: os climogramas. 

 B2.11.Os mapas do tempo. Símbolos 
convencionais. 

de medida, o seu uso, realizar 
medicións e interpretacións de 
gráficos a través dos datos recollidos 
nunha estación meteorolóxica de 
cara a facer unha predición do tempo 
atmosférico para un período de 
tempo determinado e a comunicación 
deste empregando mapas do tempo. 

instrumentos de medida que se 
utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos clasificándoos 
segundo a función e información 
que proporcionan e fai medicións, 
interpretacións de datos e 
predicións do tempo atmosférico. 

  CCL 

 CAA 

 CSB2.5.2.Describe unha estación 
meteorolóxica, explica a súa 
función e confecciona e interpreta 
gráficos sinxelos de temperaturas 
e precipitacións. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSB2.5.3.Interpreta e elabora 
sinxelos mapas meteorolóxicos 
distinguindo os seus elementos 
principais. 

�  CMCCT 

 a 

 b 

 h 

 e 

 o 

 B2.12.A hidrosfera. Distribución das 
augas no planeta. Masas e cursos de 
auga. 

 B2.13.Vertentes hidrográficas. 

 B2.14.Os tramos dun río. 

 B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar 
e nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e 
augas subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas e analizar as 
partes as partes dun río do medio 
próximo. 

 CSB2.6.1.Define hidrosfera, e 
identifica e nomea as grandes 
masas e cursos de auga, 
explicando como se forman as 
augas subterráneas, como afloran 
e como se accede a elas. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CSB2.6.2.Diferencia cuncas e 
vertentes hidrográficas. 

�  CMCCT 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

   
 CSB2.6.3.Identifica e nomea os 

tramos dun río e as 
características de cada un deles. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 o 

 B2.15.A litosfera: características e tipos 
de rochas. 

 B2.16.Rochas e minerais: propiedades, 
usos e utilidades. 

 B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, 
coñecer algúns tipos de rochas e a 
súa composición identificando 
distintos minerais e algunha das súas 
propiedades e usos. Facer especial 
fincapé nos que son propios de 
Galicia 

 CSB2.7.1.Observa, identifica e 
explica a composición das rochas 
nomeando algúns dos seus tipos. 

�  CMCCT 

 CCL 

 CSB2.7.2.Identifica e explica as 
diferenzas entre rochas e 
minerais, describe os seus usos e 
utilidades clasificando algúns 
minerais segundo as súas 
propiedades. 

�  CMCCT 

 CCL 

 e 

 h 

 i 

 o 

 B2.17.A diversidade xeográfica das 
paisaxes de Galicia: relevo e hidrografía. 
Utilización de sistemas de información 
xeográfica. 

 B2.8.Describir as características do 
relevo de Galicia e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos nun 
mapa. 

 CSB2.8.1.Localiza nun mapa as 
principais unidades de relevo en 
Galicia e as súas vertentes 
hidrográficas. 

�  CSC 

 CAA 

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

�  CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 h 

 B2.18.A intervención humana no medio. 

 B2.19.A contaminación e o cambio 
climático. 

 B2.9.Explicar a importancia da 
intervención humana no medio e 
favorecer o desenvolvemento 
sostible a través da realización dunha 

 CSB2.9.1.Explica a importancia 
do coidado do medio, así como as 
consecuencias da acción humana 
neste. 

�  CSC 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

  B2.20.Desenvolvemento sostible e 
consumo responsable. Elaboración 
dunha campaña de concienciación no 
centro educativo. 

campaña de concienciación no 
centro educativo. 

 CSB2.9.2. Propón algunhas 
medidas para o desenvolvemento 
sostible e o consumo 
responsable. 

�  CSC 

 CCL 

 BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

 a 

 d 

 h 

 B3.1.A Constitución de 1978. 

 B3.2.Dereitos e deberes dos cidadáns e 
cidadás. 

 B3.1.Analizar a importancia que 
teñen os dereitos, deberes e 
liberdades recollidos na Constitución 
para o exercicio dunha cidadanía 
activa e unha convivencia pacífica. 

 CSB3.1.1.Identifica, respecta e 
valora os principios democráticos 
máis importantes establecidos na 
Constitución para o exercicio da 
cidadanía activa e convivencia 
pacífica. 

 

 Emprega de 

maneira axeitada o 

vocabulario 

adquirido. 

� 

 CSC 

 CCL 

 a 

 d 

 h 

 o 

 B3.3.Forma de goberno: a monarquía 
parlamentaria. 

 B3.4.As principais institucións políticas e 
as súas funcións. Elaboración de 
organigramas sinxelos. 

 B3.2.Identificar as principais 
institucións políticas de Galicia e do 
Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas 
funcións. 

 CSB3.2.1.Identifica as principais 
institucións de Galicia e do 
Estado español e describe as 
súas funcións. 

�  CSC 

 CCL 

 CSB3.2.2.Identifica a división de 
poderes do Estado e cales son as 
atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles. 

�  CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 B3.5.A organización social, política e 
territorial: o Estado español e as 
Comunidades Autónomas. 

 B3.3.Coñecer a organización 
territorial do Estado español e os 
seus órganos de goberno básicos 

 CSB3 3.1 Explica a organización 
territorial de España, nomea as 
estruturas básicas de goberno e 

�  CCL 

 CSC 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 o  B3.6.Estruturas de goberno básicas: o 
concello. 

 localiza en mapas políticos as 
distintas comunidades autónomas 
que forman España. 

  

 a 

 d 

 h 

 B3.7. Manifestacións culturais e 
lingüísticas de España. 

 B3.4.Valorar a diversidade cultural, 
social, política e lingüística do Estado 
español respectando as diferenzas. 

 CSB3.4.1.Recoñece, partindo da 
realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo 
territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

 

� 
 

 Realiza as tarefas 

de modo ordenado, 

limpo e claro. 
 

 Coñece as distintas 

formas de 

representar a Terra 

e identifica polos, 

eixe e hemisferios. 

 
 Coñece a 

diversidade cultural, 

social, política e 

lingüística de 

España. 

 
 Define Prehistoria e 

Historia asociando 

 CSC 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

    estas etapas a 

feitos que marcaron 

o seu inicio e o seu 

fin. 

� 

 

 d 

 g 

 h 

 i 

 o 

 B3.8.Demografía e poboación. 

 B3.9.Conceptos demográficos: básicos e 
a súa representación. Representacións 
gráficas dalgúns datos demográficos de 
Galicia obtidos en fontes estatísticas: 
IGE. 

 B3.5.Comprender e interpreta os 
principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de 
poboación. 

 CSB3.5.1.Define demografía e 
comprende os principais 
conceptos demográficos. 

�  CCL 

 CSC 

 CSB3.5.2.Elabora gráficos 
sinxelos a partires de datos 
demográficos de obtidos en 
diversas fontes de información. 

�  CMCCT 

 CAA 

 a 

 h 

 n 

 B3.10.Educación viaria. Adquisición de 
coñecementos que contribúan a 
consolidar condutas e hábitos viarios 
correctos. 

 B3.6. Coñecer e respectar as normas 
de circulación e fomentar a 
seguridade viaria en todos os seus 
aspectos. 

 CSB3 6.1.Explica normas básicas 
de circulación e as consecuencias 
derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento destas. 

�  CSC 

 CCL 

 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, 

�  CSC 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

   non molestar a persoa 
condutora...) 

  

 BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

 b 

 g 

 h 

 B4.1.O tempo histórico. A Prehistoria e a 
Idade Antiga: duración e datación dos 
feitos históricos significativos que as 
acoutan. Proxecto de traballo 
colaborativo sobre as formas de vida 
que caracterizan a Prehistoria. 

 B4.1.Explicar as características de 
cada tempo histórico estudado e 
certos acontecementos desas 
épocas que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia. 

 CSB4.1.1.Define o concepto de 
prehistoria e historia, asociándoa 
as distintas idades aos feitos que 
marcan o seu inicio e final. 

�  CSC 

 CMCCT 

 CCL 

 CSB4.1.2.Explica e valora a 
importancia da escritura, a 
agricultura e a gandería, como 
descubrimentos que cambiaron 
profundamente as sociedades 
humanas. 

�  CSC 

 CCEC 

 CCL 

 b 

 h 

 i 

 B4.2.As fontes históricas: a importancia 
das fontes arqueolóxicas e materiais. A 
escritura. 

 B4.2.Coñecer a importancia das 
fontes históricas para o estudo da 
historia. 

 CSB4.2.1.Recoñece a 
importancia dos restos 
arqueolóxicos e materiais que 
produce unha sociedade como 
fontes para coñecer o noso 
pasado, con especial relevancia 
da escritura. 

 
 Localiza nun mapa 

as principais 

unidades de relevo, 

mares, océanos e 

grandes ríos de 

Galicia. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 g 

 h 

 B4.3.Técnicas para localizar no tempo e 
no espazo feitos do pasado: os mapas 

 B4.3.Utiliza as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade 

 CSB4.3.1.Recoñece o século 
como unidade de medida do 

�  CMCCT 

 CSC 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 i históricos e as liñas do tempo. para ordenar temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos 
relevantes. 

tempo histórico e localiza feitos 
situándoos como sucesivos a.C o 
d.C 

  

 CSB4.3.2.Usa diferentes técnicas 
para localizar no tempo e no 
espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a 
simultaneidade e as relacións 
entre os acontecementos. 

 

 Coñece as 

vertentes 

hidrográficas de 

Galicia, as súas 

características e 

algún río que 

desemboca en 

cada unha. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 d 

 h 

 o 

 B4.4.A península ibérica na Prehistoria. 

 B4.5.A península ibérica na Idade 
Antiga. 

 B4.6.A Prehistoria e Idade Antiga en 
Galicia. Os principais xacementos 
arqueolóxicos de Galicia. 

 B4.4.Identificar e localizar no tempo 
os procesos e acontecementos 
históricos e culturais máis relevantes 
da historia de España para adquirir 
unha perspectiva global da súa 
evolución e coñecer os principais 
xacementos arqueolóxicos de 
Galicia. 

 CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do 
tempo os feitos fundamentais da 
prehistoria e historia de España e 
describe as principais 
características de cada unha 
delas. 

�  CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

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

�  CCEC 

 CSC 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

   
 CSB4.4.3.Explica a diferenza dos 

dous períodos nos que se divide 
a Prehistoria e describe as 
características básicas das 
formas de vida nestas dúas 
épocas. 

�  CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e 
describe as características 
básicas da vida naquel tempo, en 
especial as referidas á 
romanización. 

 

 Valora a 

importancia da 

escritura, a 

agricultura e a 

gandería como 

descubrimentos 

que cambiaron 

profundamente as 

sociedades 

humanas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 h 

 o 

 B4.7.Noso patrimonio histórico e cultural.  B4.5.Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana 
no pasado, valorando a importancia 
que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e 
como patrimonio cultural que hai que 
coidar e legar. 

 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. 

 

 Selecciona a 

información e 

comunícaa 

oralmente ou por 

 CSC 

 CCEC 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

    escrito.  

 d 

 h 

 o 

 B4.8.Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de aprendizaxe 
e gozo. Planificación conxunta e visita a 
un museo próximo. 

 B4.6.Valorar a importancia dos 
museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos onde se 
ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna e 
á súa cultura, apreciando a herdanza 
cultural. 

 CSB4.6.1.Respecta e asume o 
comportamento que debe 
cumprirse cando visita un museo 
ou un edificio antigo. 

�  CSC 

 CCEC 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES 
• Manifesta autonomía para a realización dun traballo. Presenta una actitude cooperativa ante o traballo en equipo e sabe distinguir entre 

estratexias de traballo individual e grupal, e nas prácticas diarias sabe extraer información dun texto e empregar o vocabulario 
característico desta área. 

• Comprende e retén os contidos traballados sendo quen de expresalos axeitadamente. 
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13.3. Lingua Castelá e literatura: 
 
 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

 a 

 c 

 e 

 B1.1. Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; escoita; respecto á 
quenda de palabra; entoación adecuada; 
respecto polos sentimentos, 
experiencias, ideas, opinións e 
coñecementos dos e das demais. 

 B1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, 
escoitar. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

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

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

 e  B1.2. Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non verbais. 

 B1.2. Recoñece a información verbal 
e non verbal dos discursos orais e 
integrala nas producións propias. 

 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 

 a 

 b 

 B1.3. Participación en situación de 
comunicación, espontáneas e dirixidas, 
utilizando un discurso ordenado e 

 B1.3. Expresarse con coherencia 
básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en 

 LCB1.3.1. Participa activamente e 
con coherencia na secuencia das 
súas ideas en diversas situación 

�  CCL 

 CD 
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 e coherente. diferentes situacións. de comunicación: 

 - diálogos 

 -exposicións orais segundo 
modelo e guiadas, con axuda, 
cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e comunicación. 

  CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 LCB1.3.2. Participa activamente 
nas tarefas de aula, cooperando 
en situación de aprendizaxe 
compartida. 

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 e  B1.4. Dedución das palabras polo 
contexto. Interese pola ampliación do 
vocabulario. Creación de redes 
semánticas sinxelas. 

 B1.4. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras sinxelas a 
partir do seu contexto de uso. 

 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 fonema-grafía 
idénticas en textos significativos. 

�  CCL 

 b 

 e 

 B1.5. Comprensión global e específica 
de textos orais de diversa tipoloxía 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos) 

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais dos textos orais sinxelos. 

 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 �  CCL 
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   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). 

  CAA 

 LCB1.5.3. Responde preguntas 
correspondentes á comprensión 
literal. 

�  CCL 

 LCB1.5.4. Utiliza a información 
recollida para levar a cabo 
diversas actividades en situación 
de aprendizaxe individual ou 
colectiva. 

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B1.6. Reprodución de textos adecuados 
ao nivel que estimulen o seu interese. 

 B1.6. Reproducir textos axeitados á 
súa idade, os seus gustos e 
intereses, utilizando con creatividade 
as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 b 

 e 

 B1.7. Produción de textos orais de 
diversa tipoloxía segundo o seu formato 
e intención comunicativa. 

 B1.7. Producir textos orais breves e 
sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos e adecuados ao 
seu nivel 

 LCB1.7.1. Elabora, imitando 
modelos, textos orais breves e 
sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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 LCB1.7.2. Organiza o discurso 

axeitándose aos diferentes modos 
discursivos (narrar, expoñer, 
describir e dialogar) 

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B1.8. Estratexias para utilizar a linguaxe 
oral como instrumento de comunicación 
e aprendizaxe: escoitar, recoller datos, 
preguntar 

 B1.8. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar con atención, 
recoller datos, preguntar e 
repreguntar. 

 LCB1.8.1. Emprega de xeito 
efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita, 
recollida de datos, pregunta e 
repregunta. 

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 B1.8. Estratexias para utilizar a linguaxe 
oral como instrumento de comunicación 
e aprendizaxe: escoitar, recoller datos e 
preguntar. 

 B1.9. Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e de 
acceso a informacións e experiencias 
de outras persoas. 

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

�  CCL 

 CD 

 CAA 

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

�  CCL 

 CSC 

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

�  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 e  B2.1. Lectura, en silencio e en voz alta 
de distintos tipos de texto adecuados ao 
seu nivel. 

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio, 
diferentes textos. 

 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 

� 
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 e  B2.2. Comprensión global e específica 
de distintos tipos de texto atendendo a 
forma da mensaxe (descriptivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a 
súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescriptivos). 

 B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á idade e utilizando 
a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía. 

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

�  CCL 

 CAA 

� 

 LCB2.2.2. Resume textos lidos, 
de diferente tipoloxía, adecuados 
a súa idade e reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas 
principais. 

�  CCL 

 CAA 

� 

 e  B2.3. Utilización de estratexias para a 
comprensión lectora de textos: 
consideración do título e das 
ilustracións. Identificación de palabras 
clave. Relectura. Anticipación de 
hipóteses de significado polo contexto. 
Recoñecemento básico da tipoloxía 
textual. Uso do dicionario. 

 B2.3. Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos sinxelos de 
diversa tipoloxía. 

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

�  CCL 

 CAA 

 LCB2.3.2. Identifica as palabras 
clave dun texto. 

�  CCL 

 CAA 

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

�  CCL 

 CCA 

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

�  CCL 

 CMCT 

 CCA 

 LCB2.3.5. Interpreta mapas 
conceptuais sinxelos. 

�  CCL 

 CCA 

 LCB2.3.6. Iníciase na utilización �  CCL 
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   autónoma do dicionario en 
distintos soportes, no seu traballo 
escolar. 

  CAA 

 b 

 e 

 B2.4. Gusto pola lectura. 

 B2.5. Selección de libros segundo o 
gusto persoal. 

 B2.6. Lectura dos libros establecidos no 
Plan lector. 

 B2.4. Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica un tempo 
semanal para a lectura voluntaria 
de diferentes textos. 

�  CCL 

 b 

 e 

 i 

 B2.6. Lectura dos libros establecidos no 
Plan lector. 

 B2.7. Uso da biblioteca para a procura 
de información e utilización da mesma 
como fonte de aprendizaxe e de lecer. 

 B2.5. Utilizar fontes e soportes 
existentes na biblioteca para 
seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en 
traballos persoais. 

 LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de 
xeito guiado, de diferentes fontes 
bibliográficas e textos en soporte 
informático para obter información 
para realizar traballos individuais 
ou en grupo. 

�  CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.5.2. Localiza na biblioteca 
de aula e centro lecturas 
axeitadas ao seu gusto persoal e 
intereses, aplicando as normas 
básicas de funcionamento da 
mesma. 

�  CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.5.3. Identifica o argumento 
de lecturas realizadas dando 
conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora e 
xénero. 

�  CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 B2.8. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

 B2.6. Mostra interese por manter 
unha biblioteca propia. 

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

�  CCL 

 CSC 
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 e      

 a 

 e 

 B2.9. Identificación e valoración crítica 
das mensaxes e valores transmitidos 
polo texto. 

 B2.7. Identifica a estrutura 
organizativa de diferentes textos 
lidos, centrándose na interpretación 
do seu significado. 

 LCB2.7.1. Diferenza entre 
información e publicidade. 

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.7.2. Formula hipótese sobre 
a finalidade de textos de tipoloxía 
evidente a partir da súa estrutura 
e dos elementos lingüísticos e 
non lingüísticos. 

�  CCL 

 CAA 

 CSC 

 e 

 i 

 B2.10. Utilización guiada das 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. 

 B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información. 

 LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías 
da Información e Comunicación 
para a procura e tratamento 
guiado da información. 

�  CCL 

 CD 

 CAA 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 b 

 e 

 B3.1. Produción de textos para 
comunicar coñecementos, experiencias 
e necesidades. 

 B3.2. Cohesión do texto: mantemento do 
tempo verbal, puntuación. 

 B3.3. Aplicación das normas 
ortográficas. Acentuación. 

 B3.1. Producir textos segundo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes, textos sinxelo do ámbito 
escolar e social: atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos) diarios, 
cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas…. 

 

 Expresa o lido en 

diferentes soportes 

claramente. 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 LCB3.1.2. Escribe textos, 

organizando as ideas utilizando 
elementos de cohesión básicos e 
respectando as normas 
gramaticais e ortográficas 
básicas. 

 

 Presenta o seu 

traballo limpo, 

lexible e ordenado 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.1.3. Elabora e presenta, de 
forma guiada, un informe sinxelo, 
utilizando soporte papel e 
informático sobre tarefas ou 
proxectos realizados. 

 

 Memoriza e 

reproduce textos 

adecuados á súa 

idade: cancións, 

poemas, adiviñas 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

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

 

 Emprega as 

normas ortográficas 

e gramaticais 

básicas nas súas 

producións escritas 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Valoración da propia produción 
escrita, así como da produción escrita 
dos seus compañeiros. 

 B3.2. Valorar a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita 
dos seus compañeiros. 

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

�  CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 B3.5. Valoración da propia produción 
escrita, así como da produción escrita 
dos seus compañeiros. 

 B3.3 Buscar unha mellora progresiva 
no uso da lingua escrita. 

 LCB3.3.1. Pon interese e 
esfórzase por escribir 
correctamente 

�  CCL 

 CAA 
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  B3.6. Realización de ditados.  
 LCB3.3.2. Reproduce textos 

ditados. 
�  CCL 

 b 

 e 

 B3.7. Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación 
(función, destinatario, xeración de ideas, 
estrutura...) 

 B3.8. Textualización en frases con 
secuencia lineal. 

 B3.9. Revisión e mellora do texto. 

 B3.4. Aplicar todas as fases do 
proceso de escritura na produción de 
textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión 
e reescritura. 

 LCB3.4.1. Emprega, de xeito 
guiado e segundo modelos, 
estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.4.2. Utiliza, para escribir 
textos sinxelos, borradores que 
amosan: a xeración e selección 
de ideas, a revisión ortográfica e 
a secuencia coherente do escrito. 

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B3.10. Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con 
intención informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 B3.5. Elaborar proxectos individuais 
ou colectivos sobre diferentes temas 
do seu interese. 

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

�  CCL 

 CAA 

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

 
 

� 
 

 Produce textos 

variados (cartas, 

pregóns, 

poemas…) 

respectando as 

normas ortográficas 

básicas. 

� 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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 a 

 d 

 e 

 B3.11. Uso da linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

 B3.6. Favorecer a través da linguaxe 
a formación dun pensamento crítico 
que impida discriminacións e 
prexuízos. 

 LCB3.6.1. Exprésase por escrito, 
utilizando de xeito habitual, unha 
linguaxe non sexista e 
respectuosa coas diferenzas. 

�  CL 

 CSC 

 e 

 i 

 B3.12. Utilización guiada das 
Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación de modo eficiente e 
responsable para presentar as súas 
producións. 

 B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación de 
modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

 LCB3.7.1. Usa con axuda Internet 
e as Tecnoloxías da Información 
e da Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar 
información, buscar imaxes, crear 
táboas e gráficas etc. 

�  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 e  B3.13. Produción de textos segundo 
Plan de escritura do centro 

 B3.8. Escribir os textos establecidos 
no Plan de escritura. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 b 

 e 

 B4.1. A palabra. A sílaba. Diptongos e 
hiatos. 

 B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación 
reflexiva do seu uso en situacións 
concretas de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, adverbio, 
pronomes e artigos). Características e 
uso de cada clase de palabra. 

 B4.3 Conxugación dos verbos regulares 
e irregulares máis frecuentes. 

 B4.1. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), 
así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis 
eficaz. 

 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. 

�  CCL 

 LCB4.1.2. Utiliza con corrección 
os tempos simples e compostos 
nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo e 
subxuntivo dos verbos ao producir 
textos orais e escritos. 

�  CCL 
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 LCB4.1.3. Diferenza familias de 

palabras. 
�  CCL 

 b 

 e 

 B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación 
reflexiva do seu uso en situacións 
concretas de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, adverbio, 
pronomes e artigos). Características e 
uso de cada clase de palabra. 

 B4.4. Vocabulario. Frases feitas. 
Formación de substantivos, adxectivos e 
verbos. Recursos derivativos: prefixos e 
sufixos na formación de nomes, 
adxectivos e verbos. 

 B4.5. Recoñecemento e observación 
reflexiva dos constituíntes oracionais: a 
oración simple, suxeito e predicado. 

 B4.6. Recoñecemento e uso dalgúns 
conectores textuais básicos. 

 B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

 LCB4.2.1. Coñece, recoñece e 
usa sinónimos, antónimos, 
polisémicos ou frases feitas na 
expresión oral e escrita. 

�  CCL 

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

�  CCL 

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

�  CCL 

 LCB4.2.4. Utiliza diversos 
conectores básicos entre oracións 
ao producir textos orais e escritos. 

�  CCL 

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

�  CCL 

 b 

 e 

 B4.7. Uso eficaz do dicionario para 
ampliación de vocabulario e como 
consulta ortográfica e gramatical. 

 B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos. 

 LCB4.3.1. Iníciase no 
coñecemento da estrutura do 
dicionario e no seu uso para 
buscar o significado de diferentes 
tipos palabras. 

�  CCL 

 CAA 

 LCB4.3.2. Selecciona a acepción 
correcta segundo o contexto de 

�  CCL 

 CAA 
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   entre as varias que lle ofrece o 
dicionario. 

  

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

�  CCL 

 b 

 e 

 B4.8. Clases de nomes: comúns, 
propios, individuais, colectivos, 
concretos e abstractos. 

 B4.9. Ortografía: utilización das regras 
básicas de ortografía. Regras de 
acentuación. Signos de puntuación. 

 B4.10. As relacións gramaticais 
Recoñecemento e explicación reflexiva 
das relacións que se establecen entre o 
substantivo e o resto dos compoñentes 
do grupo nominal. 

 B4.4. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

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

�  CCL 

 CAA 

 LCB4.4.2. Utiliza correctamente 
as normas de concordancia de 
xénero e de número na expresión 
oral e escrita. 

�  CCL 

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

�  CCL 

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

�  CCL 

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

�  CCL 

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

�  CCL 

 b  B4.11. Utilización de material multimedia 
educativo e outros recursos didácticos 

 B4.5. Utilizar programas educativos 
dixitais e outros recursos didácticos 

 LCB4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos dixitais e 

�  CCL 
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 e 

 i 

ao seu alcance e propios da súa idade. ao seu alcance e propios da súa 
idade para realizar tarefas e avanzar 
na aprendizaxe. 

outros recursos didácticos ao seu 
alcance e propios da súa idade 
como apoio e reforzo da 
aprendizaxe. 

  CD 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B4.12. Valoración da diversidade da 
lingua na nosa comunidade autónoma. 

 B4.6. Valorar a variedade lingüística 
de España e do español como fonte 
de enriquecemento cultural. 

 LCB4.6.1. Valora a variedade 
lingüística de España. 

�  CCL 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B4.13. Identificación das similitudes e 
diferenzas entre as linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada. 

 B4.7. Comparar aspectos básicos 
das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada. 

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

�  CCL 

 CSC 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 e  B5.1. Valoración dos textos literarios 
como vehículo de comunicación e como 
fonte de coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas e como gozo persoal. 

 B5.1. Valorar os textos literarios e 
utilizar a lectura como fonte de lecer 
e información. 

 LCB 5.1.1. Valora de forma 
global, as características 
fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

�  CCL 

 CCEC 

 e  B5.2. Lectura guiada de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual. 

 B5.3. Lectura comentada de poemas, 
relatos e obras teatrais. 

 B5.4. Identificación de recursos literarios 

 B5.5. Distinción entre conto e lenda. 

 B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar e 
recoñecer e interpretar algúns 
recursos básicos da linguaxe literaria 
e diferenza das principais 
convencións formais dos xéneros. 

 LCB 5.2.1. Realiza lecturas 
guiadas e comentadas de textos 
narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura actual. 

�  CCL 

 CCEC 

 LCB 5.2.2. Interpreta, 
intuitivamente, a linguaxe figurada 
en textos literarios. 

�  CCL 

 CAA 



71 

 

 

 Coñecemento de lendas españolas e 
doutros países. 

    

 e  B5.4. Identificación de recursos 
literarios. 

 B5.3. Coñecer e valorar os recursos 
literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns e adiviñas. 

 LCB 5.3.1. Distingue algúns 
recursos retóricos básicos propios 
dos poemas 

�  CCL 

 CCEC 

 LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito 
guiado, comparacións, 
aumentativos, diminutivos e 
sinónimos en textos literarios. 

�  CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

 B5.6. Creación de textos literarios en 
prosa ou en verso, valorando o sentido 
estético e a creatividade: contos, 
poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

 B5.4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios en prosa ou en 
verso, con sentido estético e 
creatividade: contos, poemas, 
adiviñas, cancións e fragmentos 
teatrais. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 B5.7. Comprensión, memorización e 
recitado de poemas co ritmo, entoación 
e dicción adecuados. 

 B5.5. Reproducir textos literarios 
breves e sinxelos e adaptados á 
idade. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 e 

 j 

 B5.8. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios. 

 B5.6. Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade. 

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

�  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 d 

 e 

 B5.9. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, minoritaria 
ou minorizada) como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 

 B5.7. Valorar a literatura en calquera 
lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 

 LCB 5.7.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 

�  CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 persoal. gozo persoal. gozo persoal.   

 
 
 
 

  MÍNIMOS ESIXIBLES 

• Sabe escoitar e expresar axeitadamente, con orde e fluidez, e correcta pronunciación, opinións e sentimentos, e é quen de artellar 

discursos orais empregando un vocabulario axeitado á súa idade. 

• Identifica a idea principal e as ideas secundarias en diferentes tipos de textos, e sabe contestar a preguntas sinxelas de comprensión 

lectora e oral. 

• É quen de memorizar pequeñas cantigas, poemas, trabalinguas, adiviñas, etc. e sabe dramatizar axeitadamente segundo as 

características do texto. 

• Posúe un bo dominio da lectura (sen silabeo, sen lectura guiada, sen lectura en voz alta) e da comprensión da mesma, e é quen de 

buscar palabras no diccionario. 

• Produce textos sinxelos acordes coa súa idade cronolóxica utilizando modelos lingüísticos e utilizando as regras básicas gramaticais 

e ortográficas propias do nivel, presentalos de forma clara e limpa. 

• Recoñece as categorías gramaticais básicas (nome, adxectivo e verbo), distingue o suxeito e predicado e utiliza as regras 

ortográficas básicas e regras de acentuación. 

• Utiliza axeitadamente os signos de puntuación nas súas producións escritas (punto e seguido; punto e á parte, coma…) fomentando 

a creación literaria. 
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13.4. Lingua Galega e literatura. 
 

 
ÁREA 

LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 
 

CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

a 
e 

B1.1. Comprensión de textos orais 
procedentes da radio, da televisión ou da 
internet, con especial incidencia na 
noticia, para obter información xeral 
sobre feitos e acontecementos que 
resulten significativos e elaboración dun 
resumo. 

B1.1. Comprender o sentido 
global de textos orais 
informativos dos medios de 
comunicación audiovisuais 
emitidos con claridade, de 
xeito directo e estilo sinxelo. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais dun texto xornalístico 
oral informativo dos medios de 
comunicación audiovisual, 
emitido de xeito claro, directo e 
sinxelo. 

 CCL 
CAA 

LGB1.1.2. Elabora un breve 
resumo dun texto oral. 

 CCL 
CSC 

b 
d 
e 
i 
o 

B1.2. Uso guiado de documentos 
audiovisuais para obter e relacionar 
informacións relevantes para aprender. 

B1.2. Utilizar de xeito guiado 
documentos audiovisuais 
valorándoos como 
instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito 
guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter 
a información necesaria para 
realizar traballos ou completar 
información. 

 CCL 
CD 
CAA 
CSC 

a B1.3. Comprensión e produción de textos B1.3. Comprender e producir LGB1.3.1. Participa nunha  CCL 
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b 
c 
e 
o 

orais breves para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso 
cotián, de carácter informal (conversas 
entre iguais e no equipo de traballo) e 
dun maior grao de formalización 
(exposicións da clase ou debates). 

textos orais propios do uso 
cotián ou do ámbito 
académico. 

conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas 
propostas propias. 

 CAA 
CSC 
CSEIEE 

LGB1.3.2. Sigue unha 
exposición da clase e extrae o 
sentido global. 

 CCL 
CAA 

LGB1.3.3. Elabora e produce 
textos orais (explicacións 
sinxelas, exposicións, 
narracións...) presentando 
coherentemente a secuencia de 
ideas, feitos, vivencias e as súas 
opinións e preferencias, 
utilizando o dicionario se é 
preciso. 

 CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB1.3.4. Participa no traballo 
en grupo, así como nos debates. 

 CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

a 
c 
e 

B1.4. Actitude de escoita adecuada e 
respecto das de quen fala sen 
interrupcións inadecuadas. 

B1.4. Manter unha actitude de 
escoita activa, deixando falar 
os demais, sen anticiparse ao 
que van dicir e respectando 
as súas opinións. 

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

 CCL 
CSC 

LGB1.4.2. Respecta as opinións 
da persoa que fala. 

 CCL 
CSC 

a 
c 
d 
e 
o 

B1.5. Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas habituais 
(informacións, conversas reguladoras da 
convivencia, debates, discusións ou 
instrucións) con valoración e respecto 
das normas que rexen a interacción oral 
(petición e quendas de palabra, 
mantemento do tema, respecto ás 

B1.5. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e 
respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas 
de palabra nos intercambios 
orais. 

 CCL 
CSC 
CAA 

LGB1.5.2. Respecta as opinións 
das persoas participantes nos 
intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de 
empregar a lingua galega en 

 CCL 
CSC 
CCEC 
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 opinións das demais persoas, papeis 
diversos no intercambio comunicativo, 
ton de voz, posturas e xestos 
adecuados). 

 calquera intercambio oral dentro 
da escola ou fóra dela. 

  

LGB1.5.3. Emprega unha 
postura e xestualidade adaptada 
ao discurso, para reforzalo e 
facilitar a súa comprensión. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.4. Exprésase cunha 
pronuncia e dición correctas: 
articulación e volume. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

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

 CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

a 
b 
e 
o 

B1.6. Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as 
mensaxes orais: ton de voz, entoación, 
xestualidade e uso de nexos básicos. 

B1.6. Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, usando 
nexos básicos adecuados e 
presentando estratexias 
elementais para facer 
comprender a mensaxe. 

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

 CCL 
CAA 

LGB1.6.2. Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando algúns 
nexos básicos. 

 CCL 

LGB1.6.3. Amosa un discurso 
oral claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da 
lingua galega. 

 CCL 
CCEC 

b 
e 
i 
o 

B1.7. Produción de textos orais propios 
dos medios de comunicación social 
mediante simulación para ofrecer e 
compartir información e opinión. 

B1.7. Elaborar textos sinxelos 
propios dos medios de 
comunicación mediante 
simulación. 

LGB1.7.1. Elabora textos 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación mediante 
simulación. 

 CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

d 
e 

B1.8. Utilización de estratexias para 
potenciar a expresividade das mensaxes 
orais. 

B1.8. Reforzar a eficacia 
comunicativa das súas 
mensaxes orais, coa 

LGB1.8.1. Utiliza a 
expresividade corporal para 
reforzar o sentido das súas 

 CCL 
CCEC 
CSC 
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  utilización de elementos 
propios da linguaxe xestual. 

producións orais.  CAA 

b 
d 
e 
o 

B1.9. Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida. 

B1.9. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

e B1.10. Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa entoación 
adecuadas. 

B1.10. Interesarse por amosar 
unha pronuncia e entoación 
adecuadas. 

LGB1.10.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo. 

 CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

a 
d 
e 
o 

B1.11. Uso, dunha forma xeral, dunha 
linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

B1.11. Usar, dunha forma 
xeral, unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

LGB1.11.1. Usa, dunha forma 
xeral, unha linguaxe non sexista. 

 CCL 
CSC 

LGB1.11.2. Usa, de maneira 
xeral, unha linguaxe respectuosa 
coas diferenzas. 

 CCL 
CSC 

a 
d 
e 
o 

B1.12. Recoñecemento das variedades 
lingüísticas de carácter xeográfico en 
textos orais, sinalando as diferenzas 
fonéticas e morfolóxicas e léxicas máis 
evidentes. 

B1.12. Identificar variedades 
lingüísticas de carácter 
xeográfico en textos orais, 
sinalando as diferenzas 
fonéticas, morfolóxicas e 
léxicas máis evidentes. 

LGB1.12.1. Identifica diferenzas 
fonéticas e morfolóxicas moi 
evidentes en textos orais 
caracterizados pola súa orixe 
xeográfica. 

 CCL 
CCEC 

LGB1.12.2. Valora por igual as 
distintas variedades xeográficas 
da lingua galega e o estándar 
como variante unificadora. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 
o 

B1.13. Identificación da lingua galega 
con diversos contextos de uso oral da 
lingua: en diferentes ámbitos 
profesionais e públicos (sanidade, 
educación, medios de comunicación, 
comercios...) e en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B1.13. Identificar a lingua 
galega con diversos contextos 
de uso oral. 

LGB1.13.1. Identifica o uso oral 
da lingua galega con diversos 
contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación, todo tipo de 
comercios. 

 CCL 
CCEC 

LGB1.13.2. Recoñece a validez 
da lingua galega para conversas 
con persoas coñecidas ou 

 CCL 
CCEC 
CSC 
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   descoñecidas.   

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 
e 
I 
j 
o 

B2.1. Comprensión da información 
relevante en textos das situacións cotiás 
de relación social: correspondencia 
escolar, normas da clase, normas do 
comedor, normas do transporte e regras 
de xogos. 
B2.2. Comprensión de información xeral 
en textos procedentes dos medios de 
comunicación social (incluídas web 
infantís) con especial incidencia na 
noticia e nas cartas á dirección do xornal, 
localizando informacións destacadas en 
portadas, titulares, subtítulos, entradas. 
B2.3. Comprensión de información 
relevante en textos para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso 
cotián (folletos descricións, instrucións e 
explicacións). 

B2.1. Comprender, localizar e 
seleccionar información 
explícita en textos escritos de 
soportes variados (web 
infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante en textos 
propios de situacións cotiás e 
dos medios de comunicación 
social nos que esta se amose de 
forma evidente. 

 CCL 
CD 
CSC 

LGB2.1.2. Identifica as ideas 
principais dun texto (narrativo, 
descritivo, expositivo) adecuado 
á súa idade. 

 CCL 

LGB2.1.3. Busca, localiza e 
selecciona información concreta 
dun texto sinxelo, adecuado á 
súa idade. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.4. Interpreta, 
personificacións, hipérboles e 
ironías evidentes, en textos de 
dificultade adecuada á súa 
idade. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura 
xeral dun texto e recoñece 
algúns mecanismos de cohesión 
(repeticións, sinónimos, anáforas 
pronominais sinxelas). 

 CCL 

LGB2.1.6. Emprega o dicionario 
para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos 
textos. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.7. Fai unha lectura 
rápida, selectiva ou integral en 
función das necesidades de 

 CCL 
CAA 
CSIEE 
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   cada momento.   

b 
e 

B2.4. Interpretación de esquemas, 
gráficos e ilustracións relacionadas co 
contido principal do texto que 
acompañan. 

B2.2. Interpretar e 
comprender, de maneira 
xeral, a información 
procedente de gráficos, 
esquemas sinxelos e 
ilustracións en textos. 

LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira xeral, a 
información de gráficos, 
esquemas sinxelos e 
ilustracións, relacionando esta 
co contido do texto que 
acompañan. 

 CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

b 
e 

B2.5. Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante dun 
texto sinxelo. 

B2.3. Realizar o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo e esquematizar e 
resumir o seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo. 

 CCL 
CAA 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas 
dun texto sinxelo, indicando as 
ideas principais. 

 CCL 
CAA 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun 
texto sinxelo. 

 CCL 
CAA 

b 
e 

B2.6. Introdución ás estratexias de 
control do proceso lector (anticipación, 
formulación de hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar, de maneira 
xeral, estratexias para 
mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira 
xeral, o posible contido dun texto 
antes de lelo, axudándose do 
título e as ilustracións. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.4.2. Relé un texto e marca 
as palabras clave para acadar a 
comprensión, cando é preciso. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

b 
e 
i 

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e das bibliotecas para obter 
informacións relevantes para realizar as 
súas tarefas. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías 
da información para obter 
información necesaria para a 
realización das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma 
guiada, as tecnoloxías da 
información para obter 
información. 

 CCL 
CD 
CAA 

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios 
dixitais para interpretar a 
información dun texto. 

 CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

a 
b 

B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en 
voz alta, de textos en galego adaptados 

B2.6. Ler, en silencio ou en 
voz alta, textos en galego 

LGB2.6.1. Descodifica sen 
dificultade as palabras. 

 CCL 
CAA 
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e aos seus intereses. 
B2.9. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios e non 
literarios. 

adaptados aos seus 
intereses. 

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

 CCL 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados 
á súa idade e aos seus 
intereses, en silencio e sen 
dificultade. 

 CCL 

LGB2.6.4. Fai lecturas 
dramatizadas de textos. 

 CCL 
CSC 

a 
b 
e 
i 

B2.10. Coñecemento do funcionamento 
da biblioteca da aula e do centro, así 
como as virtuais e participación en 
actividades literarias. 

B2.7. Coñecer o 
funcionamento da bibliotecas 
de aula, centro, así como as 
virtuais, colaborando no seu 
coidado e mellora, e participar 
en actividades literarias. 

LGB2.7.1. Usa a biblioteca de 
aula con certa autonomía, para 
obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e 
mellora. 

 CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.7.2. Identifica o 
funcionamento da biblioteca de 
aula, de centro, así como as 
virtuais e colabora no seu 
coidado e mellora. 

 CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.7.3. Participa en 
actividades literarias do centro. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

a 
b 
e 

B2.11. Mantemento adecuado e 
ampliación da biblioteca persoal. 

B2.8. Ter interese por ter 
unha biblioteca propia. 

LGB2.8.1. Amosa interese pola 
conservación e organización dos 
seus libros. 

 CCL 
CAA 
CSC 

a 
b 
e 
o 

B2.12. Interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de experiencias. 

B2.9. Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

LGB2.9.1. Amosa interese pola 
lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

 CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

a 
b 
e 
m 

B2.13. Desenvolvemento da autonomía 
lectora, da capacidade de elección de 
temas e de textos e de expresión das 
preferencias persoais. 

B2.10. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de selección de 
textos do seu interese, así 

LGB2.10.1. Amosa certa 
autonomía lectora e capacidade 
de seleccionar textos do seu 
interese. 

 CCL 
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  como ser quen de expresar 
preferencias. 

LGB2.10.2. Expresa, de maneira 
sinxela, opinións e valoracións 
sobre as lecturas feitas. 

 CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
b 
e 

B3.1. Uso, de maneira xeral, das 
estratexias de planificación, de 
textualización e revisión como partes do 
proceso escritor. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, 
as estratexias de 
planificación, textualización e 
revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a 
elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e 
estruturando a información. 

 CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha 
estrutura definida, con 
coherencia xeral e de xeito 
creativo. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.3. Aplica, de forma 
xeral, os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación). 

 CCL 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira 
xeral, a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

LGB3.1.5. Escribe textos propios 
seguindo o proceso de 
planificación, redacción, revisión 
e elabora borradores. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.6. Usa o dicionario 
durante a elaboración de textos. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 

B3.2. Composición de textos propios de 
situacións cotiás de relación social 

B3.2. Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 
soportes, textos propios da vida 

 CCL 
CAA 
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e 
i 
o 

(correspondencia básica, mensaxes 
curtas, normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, instrucións) de acordo coas 
características propias destes xéneros. 
B3.3. Composición de textos de 
información e de opinión moi sinxelos, 
característicos dos medios de 
comunicación social, sobre 
acontecementos significativos, con 
especial incidencia na noticia e nas 
cartas á dirección do xornal, en 
situacións reais ou simuladas. 

permitan narrar, describir e 
resumir emocións e 
informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles 
que sexan característicos dos 
medios de comunicación. 

cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, 
normas de convivencia,avisos, 
instrucións… 

 CD 

LGB3.2.2. Redacta textos 
sinxelos xornalísticos (noticias) e 
publicitarios (anuncios e carteis). 

 CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LGB3.2.3. Elabora diferentes 
tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos) 
seguindo un guión establecido. 

 CCL 
CAA 

LGB3.2.4. Escribe textos 
coherentes empregando algúns 
elementos de cohesión. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

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

 CCL 
CSC 
CAA 

 
 

b 
e 

B3.4. Produción de textos relacionados 
co ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar información 
(cuestionarios, resumos, informes 
sinxelos, descricións, explicacións). 

B3.3. Elaborar textos do 
ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar 
información. 

LGB3.3.1. Elabora por escrito 
textos moi sinxelos do ámbito 
académico (cuestionarios, 
resumos, informes sinxelos, 
descricións, explicacións...) para 
obter, organizar e comunicar 
información. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 
j 
o 

B3.5. Creación de textos sinxelos 
utilizando a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos 
que combinen a linguaxe 
verbal e a non verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos 
sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

 CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

b B3.6. Uso guiado de programas B3.5. Usar, de xeito guiado, LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado,  CCL 
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d 
e 
i 
j 

informáticos de procesamento de textos. programas informáticos de 
procesamento de texto. 

programas informáticos de 
procesamento de texto. 

 CD 
CAA 
CSIEE 

 
b 
e 
i 
j 

B3.7. Utilización de elementos gráficos e 
paratextuais, con grao crecente de 
dificultade, para facilitar a comprensión 
(ilustracións,subliñados, gráficos, 
tipografía) e ilustrar o seu contido. 

B3.6. Utilizar recursos 
gráficos e paratextuais que 
faciliten a comprensión dos 
textos. 

LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos 
gráficos e paratextuais 
(ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía) para 
facilitar a comprensión dos 
textos e ilustrar o seu contido. 

 CCL 
CD 
CSIEE 

a 
b 
e 
i 

B3.8. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 
B3.9. Valoración da escritura como 
instrumento de relación social, de 
obtención e de reelaboración da 
información e dos coñecementos. 

B3.7. Coidar a presentación 
dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de 
comunicación. 

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

1. Memoriza 
pequenos textos 
(lendas, poemas, 
cantigas…) e 
identifica o xénero 
ao que pertencen 
(poesía, 
narrativa…) 

CCL 
CD 
CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita 
como medio de comunicación e 
como medio de obtención e 
coñecemento. 

 CCL 
CSC 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

e B4.1. Uso e identificación intuitiva da 
terminoloxía seguinte nas actividades de 
produción e interpretación: denominación dos 
textos traballados; enunciado, palabra e sílaba, 
xénero e número, determinantes, 
cuantificadores, tempos verbais (pasado, 
presente e futuro). 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical 
básica, como apoio á 
comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da 
lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a 
denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes 
enunciados, palabras e sílabas. 

Comprende as ideas 
principais dun texto e 
resúmeo. Exprésase con 
claridade.Comprende a 
información relevante dun 
texto. Resume   textos 
variados e recoñece a súa 
estruturaLe coa velocidade e 
expresividade axeitada. 

 
Presenta os traballos lexibles 

CCL 
CAA 
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    e claros.  

LGB4.1.2. Identifica o tempo 
verbal (presente, pasado e 
futuro) en formas verbais dadas. 

 CCL 
CAA 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas 
que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

Elabora distintos 
tipos de textos (noticias, 
cartas, contos…) 
respectando as regras 
ortográficas e gramaticais 
aprendidas. 

CCL 
CAA 

LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos, adxectivos 
determinantes e cuantificadores. 

 CCL 
CAA 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e 
número de palabras dadas e 
cámbiao. 

 CCL 
CAA 

b 
e 

B4.2. Aplicación xeral das normas ortográficas, 
apreciando o seu valor social. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, 
as normas ortográficas xerais 
e as de acentuación en 
particular, apreciando o seu 
valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as 
normas de acentuación. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as 
normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas 
producións escritas. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

LGB4.2.3. Valora a importancia 
do dominio da ortografía para 
asegurar unha correcta 
comunicación escrita entre as 
persoas falantes dunha mesma 
lingua e para garantir unha 
adecuada interpretación dos 

 CCL 
CSC 
CCEC 
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   textos escritos.   

e B4.3. Comparación e transformación de 
enunciados, mediante inserción, supresión, 
cambio de orde, segmentación e recomposición, 
para xulgar sobre a gramaticalidade dos 
resultados e facilitar o desenvolvemento dos 
conceptos lingüísticos e da metalinguaxe. 
B4.4. Comparación de estruturas sintácticas 
elementais para observar a súa equivalencia 
semántica ou posibles alteracións do 
significado. 
B4.5. Inserción e coordinación de oracións 
como instrumento na mellora da composición 
escrita. 

B4.3. Utilizar correctamente 
as regras de puntuación, así 
como construír correctamente 
as oracións desde o punto de 
vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con 
correccións os signos de 
puntuación. 

 CCL 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
elemental adecuada nas súas 
producións. 

 CCL 

LGB4.3.3. Respecta, de xeito 
xeral, as normas 
morfosintácticas de colocación 
do pronome átono. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

e B4.6. Exploración das posibilidades do uso de 
diversos enlaces entre oracións (adición, causa, 
oposición, contradición...), en relación coa 
composición de textos. 

B4.4. Recoñecer e empregar 
os conectores básicos. 

LGB4.4.1. Usa diversos 
conectores básicos entre 
oracións: adición, causa, 
oposición, contradición... 

 CCL 
CAA 

e B4.7. Identificación intuitiva do verbo e os seus 
complementos, especialmente o suxeito, así 
como dalgúns papeis semánticos do suxeito. 

B4.5. Identificar intuitivamente 
o suxeito e o predicado, así 
como o papel semántico do 
suxeito, para mellorar a 
comprensión e a produción de 
textos. 

LGB4.5.1. Identifica 
intuitivamente, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do 
suxeito. 

 CCL 
CAA 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente 
o verbo e os seus 
complementos, especialmente o 
suxeito, en oracións. 

 CCL 
CAA 

b 
e 
i 
o 

B4.8. Uso do dicionario, en papel ou dixital, con 
certa autonomía. 

B4.6. Usar o dicionario en 
papel ou dixital, con certa 
autonomía. 

LGB4.6.1. Usa, con certa 
autonomía, o dicionario en papel 
ou dixital. 

 CCL 
CAA 
CD 

B4.9. Identificación de palabras compostas e 
derivadas, de sinónimos de antónimos e 
palabras polisémicas de uso habitual, en 
relación coa compresión e coa produción de 
textos. 

B4.7. Identificar palabras 
compostas e derivadas, así 
como sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas de uso 
habitual, para comprender e 

LGB4.7.1. Recoñece palabras 
derivadas e compostas, 
identificando e formando familias 
de palabras. 

 CCL 
CAA 

LGB4.7.2. Recoñece e usa  CCL 
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  producir textos. sinónimos, antónimos, palabras 
polisémicas de uso habitual. 

 CAA 

a 
d 
e 
h 
m 
o 

B4.10. Valoración da lingua galega dentro da 
realidade plurilingüe e pluricultural de España e 
de Europa. 

B4.8. Valorar a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe 
e pluricultural de España e de 
Europa. 

LGB4.8.1. Identifica e valora a 
lingua galega dentro da 
realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de 
Europa. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 
m 
o 

B4.11. Comparación entre aspectos das linguas 
que coñece e/ou está a aprender para mellorar 
os procesos comunicativos e recoñecer as 
interferencias. 

B4.9. Establecer relacións 
elementais entre as diversas 
linguas que utiliza ou está a 
aprender o alumnado. para 
reflexionar sobre como 
mellorar os seus procesos 
comunicativos na lingua 
galega. 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma 
xeral, e evita as interferencias 
entre as linguas que está a 
aprender. 

 CCL 
CCEC 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, 
regularidades e semellanzas 
elementais sintácticas, 
ortográficas, morfolóxicas e 
léxicas entre todas as linguas 
que coñece e/ou está a 
aprender, como punto de apoio 
para a súa aprendizaxe. 

 CCL 
CCEC 
CSC 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

b 
d 
e 
o 

B5.1. Escoita, memorización e 
reprodución de textos procedentes da 
literatura popular oral galega (adiviñas, 
lendas, contos, poemas, cancións, ditos), 
así como da literatura galega en xeral. 
B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego (oral ou non) como fonte 
de coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

B5.1. Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura 
popular galega, así como da 
literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 
reproduce textos procedentes da 
literatura popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, 
poemas, cancións, ditos) e da 
literatura galega en xeral. 

 CCL 
CAA 
CCEC 

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

 CCL 
CCEC 

b 
d 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en 
voz alta de obras en galego adecuadas á 

B5.2. Ler textos e obras en 
galego da literatura infantil, 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e 
textos en galego da literatura 

 CCL 
CCEC 
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e 
i 

idade e aos intereses. 
B5.4. Lectura guiada e expresiva de 
textos narrativos da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras literarias 
clásicas e literatura actual en diversos 
soportes. 

adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual, en 
diferentes soportes. 

infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual, 
en diferentes soportes. 

 CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e 
textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual 
e en diferentes soportes. 

 CCL 
CCEC 
CD 

b 
d 
e 
o 

B5.5. Lectura guiada de poemas, de 
relatos e de obras teatrais sinxelas 
recoñecendo as características dalgúns 
modelos. 

B5.3. Identificar o xénero 
literario ao que pertence uns 
textos dados. 

LGB5.3.1. Identifica o xénero 
literario ao que pertencen uns 
textos dados: narrativa, poesía e 
teatro. 

 CCL 
CCEC 

b 
e 

B5.6. Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 

B5.4. Recrear e compoñer 
poemas e relatos a partir de 
modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón 
poemas e relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, 
emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas. 

 CCL 
CCEC 
CSC 

b 
d 
e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de situacións de textos 
literarios adaptados á súa idade. 

B5.5. Participar activamente 
en dramatizacións de 
situacións e de textos 
literarios adaptados á súa 
idade. 

LGB5.5.1. Participa activamente 
en dramatizacións de situacións 
e de textos literarios adaptados 
á súa idade. 

 CCL 

a 
d 
e 
o 

B5.8. Valoración da literatura en calquera 
lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento 
doutros mundos, tempos e culturas, e 
como recurso de gozo persoal. 

B5.6. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento doutros 
mundos, tempos e culturas, e 
como recurso de gozo 
persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo 
de comunicación, fonte de 
coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas, e como 
recurso de gozo persoal. 

 CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 

B5.9. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan 
noutras culturas. 

B5.7. Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade 
por coñecer outros costumes e 
formas de relación social, 

 CCL 
CCEC 
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o B5.10. Comparación de imaxes, 
símbolos e mitos facilmente 
interpretables que noutras culturas 
serven para entender o mundo e axudan 
a coñecer outras maneiras de relacións 
sociais. 

culturais. respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

  

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES 

• Sabe escoitar e expresar axeitadamente, con orde e fluidez, e correcta pronunciación, opinión e sentimentos, e é 

quen de artellar discursos orais empregando un vocabulario axeitado á súa idade. 

• Identifica a idea principal e as ideas secundarias en diferentes tipos de textos, e sabe contestar a preguntas sinxelas 

de comprensión lectora e oral. 

• É quen de memorizar pequeñas cantigas, poemas, trabalinguas, adiviñas, etc. e sabe dramatizar axeitadamente 

segundo as características do texto. 

• Posúe un bo dominio da lectura (sen silabeo, sen lectura guiada, sen lectura en voz alta) e da comprensión da mesma 

e é quen de buscar palabras no diccionario. 

• Produce textos sinxelos acordes coa súa idade cronolóxica utilizando modelos lingüísticos e utilizando as regras 

básicas gramaticais e ortográficas propias do nivel, presentalos de forma clara e limpa. 

• Recoñece as categorías gramaticais básicas (nome, adxectivo e verbo), distingue o suxeito e predicado e utiliza as 

regras ortográficas básicas e regras de acentuación. 

• Utiliza axeitadamente os signos de puntuación nas súas producións escritas (punto e seguido; punto e  á parte, 

coma…) fomentando a creación literaria.
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13.5. Matemáticas 
 
 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 b 

 g 

 e 

 B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas: análise e 
comprensión do enunciado. Estratexias 
e procedementos postos en práctica: 
facer un debuxo, unha táboa, un 
esquema da situación, ensaio e erro 
razoado, operacións matemáticas 
axeitadas etc. Resultados obtidos. 

 B1.1. Expresar verbalmente de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

 MTB1.1.1. Comunica verbalmente 
de forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun 
problema de matemáticas ou en 
contextos da realidade. 

�  CMCT 

 CCL 

 B1.2. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando 
os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

 MTB1.2.1. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas:revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos 
resultados, comproba e interpreta 
as solucións no contexto da 
situación, busca outras formas de 
resolución etc. 

�  CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

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

� 
 
 CMCT 

 CAA 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

   problemas.   CSIEE 

 MTB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas a 
resolver, contrastando a súa 
validez e valorando a súa utilidade 
e eficacia. 

� 
 
 
 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 MTB1.2.4. Identifica e interpreta 
datos e mensaxes de textos 
numéricos sinxelos da vida cotiá 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebaixas...). 

�  
 CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 B1.2. Proposta de pequenas 
investigacións en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais. 

 B1.3. Profundar en problemas 
resoltos propoñendo pequenas 
variacións nos datos, outras 
preguntas etc. 

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

�  
 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 MTB1.3.2. Formula novos 
problemas, a partir dun resolto: 
variando os datos, propoñendo 
novas preguntas, conectando coa 
realidade, buscando outros 
contextos etc. 

�  CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 g  B1.3. Acercamento ao método de  B1.4. Identificar e resolver problemas  MTB1.4.1. Practica o método �  CMCT 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 traballo científico mediante o estudo 
dalgunhas das súas características e a 
súa práctica en situacións sinxelas. 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados para a resolución de 
problemas. 

científico sendo ordenado, 
organizado e sistemático. 

  CAA 

 b 

 g 

 B1.4. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

 B1.5. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

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

�  CMCT 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 g 

 i 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para obter 
información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas e presentar 
resultados. 

 B1.6. Integración nas tecnoloxías da 
información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe. 

 B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos 
de modo habitual no proceso de 
aprendizaxe, buscando, analizando e 
seleccionando información relevante 
en internet ou en outras fontes 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións. 

 MTB1.6.1. Utiliza ferramentas 
tecnolóxicas para a realización de 
cálculos numéricos, para aprender 
e resolver problemas. 

�  CMCT 

 CD 

 CAA 

 BLOQUE 2. NÚMEROS 

 b 

 e 

 g 

 B2.1. Números naturais, decimais e 
fraccións. 

 B2.2. A numeración romana. 

 B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as 

 MTB2.1.1. Identifica os números 
romanos aplicando o 
coñecemento á comprensión de 
datacións. 

� 
 
 CMCT 

 CCEC 

 CCL 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 h  B2.3. Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números. 

 B2.4. Nome e grafía dos números de 
máis de seis cifras. 

 B2.5. Equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas etc. 

 B2.6. O sistema de numeración decimal: 
valor posicional das cifras. 

 B2.7. O número decimal: décimas e 
centésimas. 

 B2.8. Fraccións. Representación gráfica. 

 B2.9. Os números decimais: valor de 
posición. 

centésimas).  MTB2.1.2. Le, escribe e ordena 
en textos numéricos e da vida 
cotiá, números (naturais, fraccións 
e decimais ata as centésimas), 
utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada unha das 
súas cifras. 

�  CMCT 

 CAA 

 CCL 

 b 

 g 

 B2.10. Descomposición e redondeo de 
números naturais e decimais 

 B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor. 

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

�  CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B2.11. Operacións con números 
naturais: suma, resta, multiplicación e 
división. 

 B2.12. Identificación e uso dos termos 
propios da división. 

 B2.3. Operar cos números tendo en 
conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, as 
estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que 

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

�  CMCT 

 CAA 

 MTB2.3.2. Realiza sumas e restas 
de fraccións co mesmo 

�  CMCT 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

  B2.13. Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando números 
naturais. 

 B2.14. Concepto de fracción como 
relación entre as partes o todo. 

 B2.15. Operacións con fraccións. 

 B2.16. Operacións con números 
decimais. 

 B2.17. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división. 

se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis 
adecuado. 

denominador na resolución de 
problemas contextualizados. 

  CAA 

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

�  CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 i 

 B2.18. Estimación de resultados. 

 B2.19. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división. 

 B2.20. Automatización de algoritmos. 

 B2.21. Descomposición de números 
naturais atendendo ao valor posicional 
das súas cifras. 

 B2.22. Construción de series 
ascendentes e descendentes. 

 B2.23. Descomposición de números 
decimais atendendo ao valor posicional 
das súas cifras. 

 B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos 
tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá. 

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

 CAA 

 MTB2.4.2. Constrúe series 
numéricas, ascendentes e 
descendentes, de 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 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

  B2.24. Elaboración e uso de estratexias 
de cálculo mental. 

 B2.25. Utilización da calculadora. 

 
 MTB2.4.3. Elabora e emprega 

estratexias de cálculo mental. 
�  CMCT 

 CAA 

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

�  CMCT 

 CAA 

 MTB2.4.5. Emprega a calculadora 
aplicando as regras dos eu 
funcionamento para investigar e 
resolver problemas. 

�  CMCT 

 CAA 

 CD 

 b 

 g 

 B2.26. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 

 B2.27. Resolución de problemas da vida 
cotiá. 

 B2.5. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecendo conexións entre 
a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución 
de problemas. 

 MTB2.5.1. Resolve problemas 
que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando 
decisións. 

�  CMCT 

 CAA 

 MTB2.5.2. Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado á 
resolución de problemas 
revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos 

�  CMCT 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

   resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no 
contexto e buscando outras 
formas de resolvelo. 

  

 BLOQUE 3. MEDIDA 

 b 

 e 

 g 

 B3.1. Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 

 B3.2. Realización de medicións. 

 B3.3. Estimación de lonxitudes, 
capacidades e masas de obxectos e 
espazos coñecidos; elección da unidade 
e dos instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida. 

 B3.1. Escoller os instrumentos de 
medida máis pertinentes en cada 
caso, estimando a medida de 
magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo facendo 
previsións razoables. 

 MTB3.1.1. Estima lonxitudes, 
capacidades e masas de obxectos 
e espazos coñecidos elixindo a 
unidade e os instrumentos máis 
axeitados para medir e expresar 
unha medida, explicando de forma 
oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada. 

�  CMCT 

 CCL 

 CAA 

 MTB3.1.2. Mide con instrumentos, 
utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade 
máis axeitada para a expresión 
dunha medida. 

�  CMCT 

 CAA 

 g  B3.4. Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 

 B3.5. Desenvolvemento de estratexias 
para medir figuras de maneira exacta e 

 B3.2. Operar con diferentes medidas.  MTB3.2.1. Suma e resta medidas 
de lonxitude, capacidade e masa 
en forma simple dando o 
resultado na unidade determinada 
de antemán. 

�  CMCT 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 aproximada. 

 B3.6. Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade e masa. 

 
 MTB3.2.2. Expresa en forma 

simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa dada en 
forma complexa e viceversa. 

�  CMCT 

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

�  CMCT 

 b 

 g 

 B3.7. Unidades de medida do tempo e 
as súas relación. 

 B3.8. Equivalencias e transformacións 
entre horas, minutos e segundos. 

 B3.9. Lectura en reloxos analóxicos e 
dixitais. 

 B3.10. Cálculos con medidas temporais. 

 B3.3. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas relación, 
utilizándoas para resolver problemas 
da vida diaria. 

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

�  CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B3.11. O sistema monetario da Unión 
Europea. Unidade principal: o euro. 
Valor das diferentes moedas e billetes. 

 B3.12. Múltiplos e submúltiplos do 
euros. 

 B3.13. Equivalencias entre moedas e 
billetes. 

 B3.4. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

 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 para 
resolver problemas en situación 
reais coma figuradas. 

�  CMCT 

 CAA 

 CSC 

 BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 b 

 g 

 i 

 B4.1. Formas planas e espaciais: figuras 
planas: elementos, relación e 
clasificación. 

 B4.2. Clasificación de triángulos 
atendendo os seus lados e os seus 
ángulos. 

 B4.1. Coñecer as figuras planas; 
cadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio e rombo. 

 MTB4.1.1. Clasifica triángulos 
atendendo aos seus lados e aos 
seus ángulos, identificando as 
relacións entre os seus lados e 
entre ángulos. 

 

 Le, escribe e ordena números 

naturais, fraccións e decimais. 

� 

 CMCT 

 CAA 

 MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de 
debuxo e ferramentas 
tecnolóxicas para a construción e 
exploración de formas 
xeométricas. 

�  CMCT 

 CD 

 b 

 g 

 B4.3. Clasificación de cuadriláteros 
atendendo o paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos paralelepípedos. 

 B4.4. A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, raio e 
diámetro. 

 B4.2. Utilizar as propiedades das 
figuras planas para resolver 
problemas. 

 MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros 
atendendo ao paralelismo dos 
seus lados. 

 

 Suma, resta e compara as unidades 

de lonxitude, capacidade e masa. 

� 

 CMCT 

 CAA 

 MTB4.2.2. Identifica e diferencia 
os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, 
raio e diámetro. 

 

 Expresa oralmente o proceso 

seguido para resolver un problema 

ou calquera operación matemática. 

� 

 CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B4.5. Identificación e denominación de 
polígonos atendendo o número de lados. 

 B4.6. Corpos xeométricos: elementos, 

 B4.3. Coñecer as características e 
aplicalas para clasificar: poliedros, 
prismas, pirámides, corpos redondos: 

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

 
 Coñece o valor e equivalencias entre 

 CMCT 

 CAA 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 relación e clasificación. 

 B4.7. Poliedros. Elementos básicos: 
vértices, caras e arestas. Tipos de 
poliedros. 

 B4.8. Corpos redondos: cono, cilindro e 
esfera. 

 B4.9. Regularidades e simetrías: 
recoñecemento de regularidades. 

cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

 as moedas e billetes da UE  

 MTB4.3.2. Recoñece e identifica 
poliedros, prismas, pirámides e os 
seus elementos básicos: vértices, 
caras e arestas. 

 
 
 
 

 Identifica corpos xeométricos 

(cilindro, prisma, cono, esfera …). 

 CMCT 

 CAA 

 MTB4.3.3. Recoñece e identifica 
corpos redondos: cono, cilindro e 
esfera e os seus elementos 
básicos. 

�  CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 h 

 B4.10. Interpretación de representacións 
espaciais en situacións da vida cotiá. 

 B4.4. Interpretar representacións 
espaciais realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos 
ou situacións familiares. 

 MTB4.4.1. Representa a escola, o 
barrio ou a aldea mediante un 
plano ou esbozo. 

 

 Coñece as unidades de medida do 

tempo e as súas relacións 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

 b 

 g 

 B4.11. Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá. 

 B4.5. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución 

 MTB4.5.1. Resolve problemas 
xeométricos que impliquen 
dominio dos contidos traballados, 
utilizando estratexias heurísticas 
de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 

 

 Expresa oralmente o proceso 

seguido para resolver un problema 

ou calquera operación matemática. 

 
 
 
 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

  de problemas. argumentando e tomando 
decisión. 

  

 MTB4.5.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto, 
propoñendo outras formas de 
resolvelo. 

 

        Nomea polígonos segundo o 

nº de lados. 

 
Expresa oralmente o proceso seguido 

para resolver un problema ou calquera 

operación matemática. 

� 

 
 
 
 
 
 CMCT 

 CAA 

 BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 b 

 g 

 B5.1. Recollida e clasificación de datos 
cualitativos e cuantitativos. 

 B5.1. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, utilizando 
algúns recursos sinxelos de 
representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas 
lineais… comunicando a información. 

 MTB5.1.1. Identifica datos 
cualitativos e cuantitativos en 
situacións familiares. 

 
 
 
 

 Compón, 

descompón e 

redondea. 
 

 Resolve problemas 

sinxelos que 

impliquen calquera 

das operacións 

 CMCT 

 CAA 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

    traballadas (suma,.  

 b 

 g 

 B5.2. Análise crítica das informacións 
que se presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

 B5.2. Facer estimacións baseadas 
na experiencia sobre o resultado 
(posible, imposible, seguro, máis ou 
menos probable) de situacións 
sinxelas nas que interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 

 MTB5.2.1. Realiza análise crítica 
e argumentada sobre as 
informacións que se presentan 
mediante gráficas estatísticas. 

 

 Interpreta 

adecuadamente a 

información dunha 

gráfica. 
 
� 

 CMCT 

 CAA 

 
 

  MÍNIMOS ESIXIBLES 

• É quen de ler, escribir, ordenar e descomponer números de ata sete cifras. 

• Resolve correctamente as operacións básicas (suma, resta, multiplicación e división). 

• Coñece o valor das moedas e billetes de euro e sabe utilizalos nas situacións cotiás. 

• Recoñece as diferentes medidas de tempo e é quen de interpretar as horas do reloxo. 

• Recoñece e utiliza axeitadamente as unidades básicas de lonxitude, capacidade e masa. 

• É quen  de realizar, ler e interpretar gráficas. 

• Razoa e resolve de forma axeitada problemas de unha ou dúas operacións. 
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13.6. Educación artística (Educación plástica) 
 
 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave 

 BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 e 

 j 

 b 

 B1.1. Comunicación das apreciacións 
obtidas por observación. 

 B1.2. Elaboración de carteis con 
diversa información aplicando os 
coñecementos plásticos adquiridos. 

 B1.3. Creación de imaxes para textos 
dados para secuenciar unha historia ( 
romance, cantiga, … ). 

 B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 
interpretación da arte e as imaxes fixas 
e en movemento nos seus contextos 
culturais e históricos, comprendendo, 
de maneira crítica, o significado e 
función social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

 EPB1.1.1. Analiza, de maneira 
sinxela e utilizando a terminoloxía 
axeitada, imaxes fixas atendendo 
ao tamaño, formato, elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, 
cores, luz, función, ... ). 

�  CCEC 

 CCL 

 CAA 

 EPB1.1.2. Elabora carteis con 
diversa información considerando os 
conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción e cor, e engadindo textos 
utilizando a tipografía máis axeitada 
á súa función. 

�  CCL 

 CAA 

 CCEC 

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

�  CCEC 

 CCL 

 CAA 

 EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de 
forma oral e escrita, o contido das 
imaxes dunha obra artística 
concreta. 

�  CCL 

 CCEC 

 CSC 
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 j 

 b 

 B1.4. Observación de materiais 
empregados nas obras plásticas. 

 B1.5. Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos como 
medios de expresión de sentimentos e 
ideas. 

 B1.6. Clasificación de texturas e 
tonalidades, e apreciación de formas 
naturais e artificiais, exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

 B1.2. Recoñecer e identificar as formas 
naturais e artificiais, as texturas, os 
códigos e as técnicas básicas das 
obras plásticas, e expresar as súas 
diferenzas. 

 EPB1.2.1. Representa formas 
naturais e artificiais presentes no 
contexto, utilizando instrumentos, 
técnicas e materiais adecuados na 
súa obra persoal. 

�  CCEC 

 CSIEE 

 EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas 
e cores, atendendo a distintos 
criterios (similitude, diferenza, tacto, 
dureza etc.) 

�  CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.3. Identifica a influencia dos 
fondos de cor. 

�  CCEC 

 EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de 
forma oral e escrita o contido das 
imaxes nunha obra artística. 

�  CCL 

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.2.5. Identifica as formas de 
representar a figura humana nas 
obras. 

�  CCL 

 CMCCT 

 j 

 e 

 i 

 B1.7. Interese por procurar 
información sobre as producións 
artísticas e por comentalas. 

 B1.8. Indagación sobre as calidades 
de diferentes materiais e uso que se 
fai deles en distintas representacións. 

 B1.9. Uso dos recursos dixitais na 
procura da información. 

 B1.3. Identificar determinados/as 
artistas e amosar interese por coñecer 
as formas de expresión das súas obras 
máis representativas. 

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

�  CCL 

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.3.2. Procura información 
sobre artistas plásticos/as da propia 
cultura ou alleos, en relación coas 
características da súa obra. 

�  CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CD 
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 EPB1.3.3. Expresa as sensacións e 

as apreciacións persoais sobre as 
obras plásticas dun autor ou dunha 
autora cun criterio artístico. 

�  CCL 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

 j 

 e 

 b 

 B1.10. Valoración do contido 
informativo que as imaxes 
proporcionan. 

 B1.11. Comunicación das apreciacións 
obtidas dunha imaxe. 

 B1.12. Observación de elementos para 
estudo de escalas e proporcións. 

 B1.13. Indagación sobre as maneiras 
de representar o espazo. 

 B1.4. Interpretar o contido das imaxes 
e das representacións do espazo 
presentes no contexto, identificando as 
posicións dos elementos plásticos no 
espazo. 

 EPB1.4.1. Interpreta e valora a 
información obtida de imaxes no 
contexto social, e elabora e 
comunica informacións básicas. 

�  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 EPB1.4.2. Identifica a posición dos 
elementos plásticos tendo en conta 
técnicas espaciais. 

�  CCEC 

 CSC 

 CMCCT 

 BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j 

 b 

 B2.1. Procura das posibilidades da cor 
en contrastes, variacións e 
combinacións, apreciando os 
resultados sobre diferentes soportes. 

 B2.2. Uso de diferentes texturas para 
as representacións (area, tecidos, 
papel etc.). 

 B2.3. Exploración das calidades dos 
materiais e o tratamento non 
convencional destes (pintura 
esparexida, por chorro etc.). 

 B2.4. Emprego de distintos soportes 
nas creacións. 

 B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 
técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

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

�  CCEC 

 EPB2.1.2. Consegue dar sensación 
de profundidade e volume ás súas 
creacións. 

�  CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.3. Utiliza as cores, as 
mesturas e a tonalidade con sentido 
estético, de forma cada vez máis 
autónoma. 

�  CCEC 

 CSIEE 

� 

 EPB2.1.4. Realiza unha obra con �  CSIEE 
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  B2.5. Curiosidade por coñecer as 
posibilidades plásticas dos materiais. 

 B2.6. Construción de móbiles, 
estruturas e volume. 

 B2.7. Construción de estruturas 
sinxelas para representacións teatrais. 

 materiais téxtiles de refugo.   CCEC 

 EPB2.1.5. Experimenta con 
materiais e texturas para creacións 
orixinais, integrándoos de diferentes 
maneiras. 

�  CAA 

 CCEC 

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

�  CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.7. Representa obxectos coa 
técnica da esfumaxe. 

� � 
CCEC 

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

�  CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.9. Identifica as formas en 
que está representada a figura 
humana nas obras plásticas. 

�  CCEC 

 CSC 

 EPB2.1.10. Representa imaxes 
usando diferentes características da 
cor. 

�  CCEC 

 EPB2.1.11. Utiliza diferentes 
materiais e texturas (arxila, tecidos, 
papel etc.) para as súas creacións 
plásticas. 

�  CCEC 

 CSIEE 
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 EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega 

con precisión, con distintos materiais 
e texturas, creando formas 
tridimensionais. 

�  CCEC 

 j 

 g 

 b 

 B2.8. Experimentación das dimensións 
e das proporcións dunha mesma 
forma en diferentes posicións. 

 B2.9. Experimentación das 
posibilidades de representación con 
liñas grosas, finas, continuas, 
descontinuas e xeométricas. 

 B2.10. Realización de fotografías: 
enfoque e planos. 

 B2.11. Aplicación en producións 
propias de aspectos observados en 
obras artísticas. 

 B2.12. Utilización de recursos dixitais 
e audiovisuais para a elaboración de 
obras artísticas. 

 B2.2. Realizar composicións plásticas 
con figuras xeométricas, manexando 
ferramentas básicas de precisión e 
utilizando escalas e proporcións. 

 EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como 
un elemento que estrutura o espazo 
gráfico. 

�  CCEC 

 CMCC 
T 

 EPB2.2.2. Traza formas xeométricas 
con precisión, coa axuda das 
ferramentas básicas (regra, 
escuadro e cartabón). 

�  CCEC 

 CMCC 
T 

 EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e 
de perspectiva á construción de 
estruturas e á transformación do 
espazo. 

�  CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.2.4. Realiza trazados con 
precisión utilizando ferramentas 
básicas. 

�  CCEC 

 CMCC 
T 

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

�  CCEC 

 CMCC 
T 

 EPB2.2.6. Realiza composicións 
plásticas con figuras xeométricas, 
apreciando o valor expresivo da cor. 

�  CCEC 

 CSIEE 
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 EPB2.2.7. Debuxa persoas e 

obxectos a través dun eixe de 
simetría. 

�  CCEC 

 CMCC 
T 

 i 

 j 

 b 

 d 

 B2.13. Compilación impresa e dixital 
sobre manifestacións artísticas. 

 B2.14. Interese pola procura da 
información artística. 

 B2.15. Interpretación da información. 

 B2.16. Inicio no uso dos medios 
audiovisuais e dixitais para a creación 
de obras plásticas. 

 B2.3. Utilizar e manexar as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de 
información, investigación e deseño. 

 EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos para obter información 
sobre o contexto artístico e cultural 
para as súas producións. 

�  CCEC 

 CD 

 EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos básicos para a 
elaboración das propias creacións. 

�  CCEC 

 CD 

 CAA 

 EPB2.3.3. Procura imaxes en 
soporte dixital para as organizar e as 
transformar nunha produción propia 
(novela, historieta, cartel, mural, 
esquematización dunha lección da 
clase etc.). 

�  CD 

 CAA 

 EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
coñecer expresións artísticas e 
culturais dos pobos do mundo. 

�  CSC 

 CCEC 

 CD 

 b 

 j 

 B2.17. Establecemento de ordes e 
pautas para seguir. 

 B2.18. Interese por axustar o proceso 
creativo ás intencións previstas, 
mediante bosquexos ou deseños. 

 B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, 
dos medios de comunicación e da 
internet para obter información que lle 
sirva para planificar e organizar os 
procesos creativos, así como para 
coñecer e intercambiar informacións 

 EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu 
propio proceso creativo partindo da 
idea, recollendo información 
bibliográfica, dos medios de 
comunicación ou da internet, 
desenvolvéndoa en esbozos e 
elixindo os que mellor se adecúan 

�  CSIEE 

 CAA 

 CSC 
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  con outro alumnado. aos seus propósitos na obra final, 
sen utilizar elementos 
estereotipados, sendo capaz de 
compartir cos compañeiros e 
compañeiras o proceso e o produto 
final obtido. 

  

 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. 

�  CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 a 

 b 

 j 

 B2.19. Uso responsable de 
instrumentos, materiais e espazos. 

 B2.20. Selección axeitada de materiais 
e espazos. 

 B2.5. Coidar e usar correctamente os 
materiais, os instrumentos e os 
espazos, 

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

�  CSC 

 CSIEE 

 EPB2.5.2. Presenta as tarefas con 
orde e limpeza, respectando as 
normas e as indicacións 
establecidas, e crea hábitos de 
traballo. 

�  CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as 
materias de forma apropiada e 
responsable, segundo as súas 
posibilidades plásticas e os 
resultados marcados. 

�  CCEC 

 CSIEE 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

• Manifesta autonomía para a realización do traballo. 

• Esfórzase na realización das tarefas. 

• Manifesta creatividade nas súas realizacións. 
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13.7. Educación artística (música) 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMOS Competencias clave 

 BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 d 

 o 

 B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas instrumentais 
e vocais de distintos estilos e 
culturas adaptadas á idade do 
alumnado. 

 B1.2. Asistencia a 
representacións musicais e 
comentario posterior. 

 B1.3. Interese polo repertorio 
tradicional de Galicia e das zonas 
de procedencia dos compañeiros 
e das compañeiras. 

 B1.4. Audición e análise de obras 
musicais de distintas 
características e procedencias. 

 B1.5. Actitude atenta e 
silenciosa, e respecto polas 
normas de comportamento 
durante a audición de música e 
na asistencia a representacións. 

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

 EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

�  CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

�  CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.3. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

�  CSC 

 EMB1.1.4. Identifica e valora as 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

�  CCEC 

 CAA 

 j  B1.6. Recoñecemento de 
calidades dos sons: intensidade, 

 B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos 
musicais e calidades dos sons do 

 EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 

�  CCL 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMOS Competencias clave 

 duración, altura e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

contexto. presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do 
contexto. 

  

 j  B1.8. Elementos musicais: 
indicacións de tempo e matices 
(fortísimo, forte, piano e 
mezzoforte; dinámica e 
reguladores). 

 B1.9. Identificación dos rexistros 
de voces graves e agudas, así 
como as posibles agrupacións 
vocais e instrumentais (dúo, trío, 
cuarteto, orquestra e banda). 

 B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 
4/4. 

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

 EMB1.3.1. Distingue e clasifica 
tipos de voces e instrumentos, 
e agrupacións instrumentais ou 
vocais. 

�  CAA 

 CCEC 

 EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

�  CCL 

 CCEC 

 EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados. 

 Identificar, 

clasificar e 

completar os 

compases 

traballados. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 

 B1.11. Instrumentos: clasificación 
tradicional (vento, vento-madeira, 
vento-metal, corda percutida, 
friccionada e punteada, e 
percusión determinada e 
indeterminada). 

 B1.12. Instrumentos da 

 B1.4. Coñecer e identificar as 
principais familias dos 
instrumentos, amosando interese 
por coñecer instrumentos doutras 
culturas. 

 EMB1.4.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

�  CAA 

 CCEC 

 EMB1.4.2. Clasifica os 
instrumentos por familias: 
vento, corda e percusión. 

 Clasificar os 

instrumentos 

por familias: 

 CAA 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMOS Competencias clave 

 orquestra: achegamento á súa 
colocación. 

 B1.13. Instrumentos da cultura 
galega e doutras culturas. 

  vento, corda 

e percusión. 

 

 EMB1.4.3. Procura 
información, organízaa e 
preséntaa sobre a música e os 
instrumentos doutras culturas. 

�  CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 j 

 i 

 B1.14. Recoñecemento e 
identificación das partes dunha 
peza musical. Formas musicais 
binarias, ternarias e rondó. 

 B1.15. Uso de aplicacións 
informáticas educativas sinxelas 
para a análise e a produción 
musical. 

 B1.5. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical, así como rexistros e 
aplicacións informáticas para a 
análise e a produción musical. 

 EMB1.5.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. 

�  CAA 

 CCEC 

 EMB1.5.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela e 
representa graficamente a súa 
estrutura. 

�  CAA 

 CCEC 

 EMB1.5.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
musical convencional ou non, 
os trazos característicos da 
música escoitada. 

�  CAA 

 CCEC 

 EMB1.5.4. Utiliza aplicacións 
informáticas para representar 
ou realizar tarefas de análise e 

�  CCEC 

 CD 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO  CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMOS Competencias clave 

   produción musical.   

 BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

 B2.1. Reprodución de pezas 
instrumentais e cancións sinxelas 
ao unísono, de maneira colectiva, 
con ou sen acompañamento. 
Frauta doce: dixitación da escala 
de do sen alteracións. 

 B2.2. Uso dos instrumentos de 
placas Orff en acompañamentos 
de pezas sinxelas. 

 B2.3. Rexistro gravado da 
interpretación feita e posterior 
análise e comentario. 

 B2.4. Coordinación e 
sincronización individual e 
colectiva na interpretación: 
simultaneidade, sucesión e 
alternancia. 

 B2.5. Ditados rítmicos con figuras 
de negra, branca, redonda e 
corchea e os seus silencios en 
compases binarios e ternarios. 

 B2.6. Ditados melódico-rítmicos 
sinxelos. 

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

 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 
linguaxe musical para a 
interpretación de obras. 

�  CCEC 

 CAA 

 EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías 
e ritmos sinxelos. 

 Traducir á 

linguaxe 

musical 

convencional 

melodías e 

ritmos 

sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos, 
con e sen acompañamento. 

 Interpretar 

pezas vocais 

e 

instrumentai 

s sinxelas 

con distintos 

agrupamento 

s, con e sen 

acompañam 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 
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    ento.  

 EMB2.1.4. Analiza a 
interpretación e valora o 
resultado, amosando interese 
por mellorar. 

�  CAA 

 CSC 

 j 

 b 

 B2.7. Improvisación de 
esquemas rítmicos e melódicos 
sobre bases musicais dadas. 

 B2.8. Creación de pequenas 
melodías e acompañamentos 
sinxelos de melodías dadas. 

 B2.2. Explorar estruturas musicais 
e seleccionar e combinar ideas 
musicais dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, co 
obxectivo de crear un produto 
musical propio, individual ou 
grupal. 

 EMB2.2.1. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos e manexados. 

�  CAA 

 CCEC 

 EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

�  CSC 

 j 

 d 

 B2.9. Recreación musical e 
sonorización dun texto oral ou 
escrito. 

 B2.10. Sonorización de imaxes, 
vídeos ou representacións 
dramáticas usando distintos 
materiais instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

 B2.11. Invención e construción 
dun instrumento. 

 B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Emprega 
instrumentos materiais, 
dispositivos electrónicos e 
recursos informáticos para 
crear pezas musicais sinxelas 
para a sonorización de imaxes 
e representacións dramáticas. 

�  CD 

 CAA 

 CSIEE 

 EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 

�  CCEC 

 CAA 
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   un existente.   CSIEE 

 BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo 
como instrumento rítmico e de 
expresión corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas 
coreografías para obras musicais 
breves e de estrutura sinxela. 

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

 EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións e como forma de 
interacción social. 

�  CCEC 

 EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de 
forma sinxela binaria, ternaria e 
rondó. 

�  CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 b 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando unha 
progresiva coordinación 
individual e colectiva. 

 B3.4. Interpretación de danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

 B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas propias da 
cultura galega e doutras culturas. 

 EMB3.2.1. Controla a postura e 
a coordinación coa música 
cando interpreta danzas. 

 Controlar

 a postura e a 

coordinación 

coa

 música 

cando 

interpreta 

danzas

 as

í como 

 CCEC 

 CAA 
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    interpretando 

danzas 

tradicionais 

galegas

 

e doutras 

culturas

 

 EMB3.2.2. Recoñece danzas 
de diferentes lugares e 
culturas, e valora a súa achega 
ao patrimonio artístico e 
cultural. 

�  CAA 

 CCL 

 CCEC 

 EMB3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

�  CCEC 

 CSC 
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13.8 Valores sociais e cívicos 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍIVICOS CURSO CUARTO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

   
 VSCB1.2.2. Actúa de forma 

respectable e digna. 
�  CSC 

 CSIEE 

 m 

 a 

 B1.4. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e 
verbalización. Causas e 
consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción. 

 B1.5. O autocontrol. A regulación 
dos sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva. A 
resiliencia. 

 B1.3. Estruturar un 
pensamento efectivo e 
independente empregando as 
emocións de forma positiva. 

 VSCB1.3.1. Reflexiona, 
sintetiza e estrutura os seus 
pensamentos. 

�  CAA 

 VSCB1.3.2. Utiliza estratexias 
de reestruturación cognitiva, de 
xeito guiado, sobre situacións 
da súa realidade. 

�  CAA 

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

�  CSC 

 CSIEE 

 VSCB1.3.4. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os 
dos e das demais nas 
actividades cooperativas. 

�  CSC 

 CSIEE 

 CCL 

 m 

 b 

 B1.6. A responsabilidade. O sentido 
do compromiso respecto a un 
mesmo e a ás demais persoas. 
Valoración do erro como factor de 

 B1.4.Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha 
motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de 
éxitos individuais e 

 VSCB1.4.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de 
obxectivos. 

 VSCB1.4.1. Traballa 
en equipo valorando 
o esforzo individual 
e colectivo para a 
consecución de 

 CSC 

 CSIEE 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍIVICOS CURSO CUARTO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA  

 m 

 k 

 B1.1. O autocoñecemento. 
Identificación das características 
persoais e dos trazos de 
identidade, as propias capacidades 
e necesidades. 

 B1.2. Habilidades comunicativas. 
Expresión de vivencias e 
sentimentos de forma construtiva. 

 B1.1. Crear unha imaxe 
positiva de un mesmo 
tomando decisións meditadas 
e responsables, baseadas 
nun bo autoconcepto. 

 VSCB1.1.1. Expresa a 
percepción da súa propia 
identidade relacionando a 
representación que fai de un 
mesmo e a imaxe que expresan 
das demais persoas. 

VSCB1.1.1. 
Expresa a 
percepción da súa 
propia identidade 
relacionando a 
representación que 
fai de un mesmo e a 
imaxe que expresan 
das demais 
persoas. 

 CSC 

 CCL 

 

 VSCB1.1.2.Manifesta 
verbalmente unha visión 
positiva das súas propias 
calidades e limitacións. 

  CSC 

 CCL 

 CAA 

 m  B1.3. O autoconcepto. A 
autovaloración; os trazos de 
personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a 
dignidade persoal. O estilo persoal 
positivo. 

 B1.2. Construír o estilo 
persoal baseándose na 
respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

 VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un 
mesmo e ás demais persoas. 

 VSCB1.2.1. Razoa 
o sentido do 
compromiso 
respecto a un 
mesmo e ás demais 
persoas. 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 
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 aprendizaxe e mellora. compartidos.  obxectivos.  

 VSCB1.4.2. Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

�  CSC 

 CSIEE 

 VSCB1.4.3 Realiza unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas. 

�  CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 m  B1.7. A autonomía persoal e a 
autoestima. Seguridade nun 
mesmo e nunha mesma, iniciativa, 
autonomía para a acción, confianza 
nas propias posibilidades. A toma 
de decisións persoal meditada. 
Tolerancia á frustración. 

 B1.5. Adquirir capacidades 
para tomar decisións de forma 
independente, manexando as 
dificultades para superar 
frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas. 

 VSCB1.5.1. Utiliza o 
pensamento creativo na análise 
de problemas e na formulación 
de propostas de actuación. 

�  CSC 

 CSIEE 

 VSCB1.5.2.Emprega 
estratexias para facer fronte á 
incerteza, ao medo ou ao 
fracaso. 

�  CSC 

 CSIEE 

 a  B1.8. A iniciativa. A automotivación. 
A autoproposta de desafíos. 

 B1.6. Desenvolver a 
autonomía e a capacidade de 
emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben 
común. 

 VSCB1.6.1.Participa na 
resolución de problemas 
escolares con seguridade e 
motivación. 

�  CSIEE 

 CSC 

 VSCB1.6.2. Realiza propostas 
creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar 

�  CSC 

 CSIEE 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

   proxectos sobre valores sociais.   

 VSCB1.6.3. Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia. 

  CSC 

 CCL 

 b  B1.9. A Responsabilidade. Causas 
e consecuencias das accións 
propias. A toma de decisións 
persoais meditadas: técnicas e 
recursos. O sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos 
demais. 

 B1.7. Propoñerse desafíos e 
levalos a cabo mediante unha 
toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido 
do compromiso respecto a un 
mesmo e aos demais. 

 VSCB.1 7.1.Sopesa as 
consecuencias das súas 
accións. 

  CSC 

 CSIEE 

 VSCB1.7.2. Desenvolve 
actitudes de respecto e 
solidariedade cara aos demais 
en situacións formais e 
informais da interacción social. 

  CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS  

 m  B2.1. As habilidades de 
comunicación. A percepción e o 
emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que 
favorecen o diálogo: ton de voz e 
maneira de falar. Adecuación a 
diferentes contextos. 

 B2.1. Expresar opinións, 
sentimentos e emocións, 
empregando 
coordinadamente a linguaxe 
verbal e non verbal. 

 VSCB2.1.1. Expresar con 
claridade e coherencia 
opinións, sentimentos e 
emocións. 

  CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 

 VSCB2.1.2. Emprega 
apropiadamente os elementos 
da comunicación verbal e non 
verbal, en consonancia cos 
sentimentos. 

  CCL 

 CSC 
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 VSCB2.1.3. Emprega a 

comunicación verbal en relación 
coa non verbal en exposicións 
orais. 

�  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 VSCB2.1.4. Expón 
respectuosamente os 
argumentos. 

�  CCL 

 CSC 

 b  B2.2. A comunicación receptiva. A 
escoita activa. Estratexias da 
linguaxe oral como instrumento de 
comunicación: escoitar, preguntar, 
argumentar. 

 B2.2. Utilizar habilidades de 
escoita e o pensamento de 
perspectiva con empatía. 

 VSCB2.2.1. Escoita exposicións 
orais e entende a comunicación 
desde o punto de vista da 
persoa que fala. 

�  CSC 

 CCL 

 VSCB2.2.2. Realiza actividades 
cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos 
que subxacen no que se está a 
dicir. 

�  CCL 

 CSC 

 CSIEE 

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

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

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 
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 c 

 m 

 e 

 B2.3. Os elementos da 
comunicación que favorecen o 
diálogo. Iniciación, mantemento e 
finalización de conversas. 
Identificación e recoñecemento de 
hábitos que facilitan e dificultan a 
comunicación. 

 B2.3. Iniciar, manter e finalizar 
conversas cunha maneira de 
falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, 
tendo en conta os factores 
que inhiben a comunicación 
para superar barreiras e os 
que permiten lograr 
proximidade. 

 VSCB2.3.1. Comunícase 
empregando expresións para 
mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu 
interlocutor nas conversas. 

�  CCL 

 CSC 

 VSCB2.3.2. Amosa interese 
polos seus interlocutores. 

�  CCL 

 CSC 

 e 

 m 

 B2.4. A aserción. Exposición e 
defensa das ideas propias con 
argumentos fundados e razoables 
empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

 B2.4. Empregar a aserción.  VSCB2.4.1. Expresa 
abertamente as propias ideas e 
opinións. 

�  CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 VSCB2.4.2. Emprega a 
linguaxe positiva. 

�  CCL 

 CSC 

 m  B2.5. O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de 
pensamentos compartidos a través 
do diálogo. 

 B2.5. Dialogar creando 
pensamentos compartidos 
con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

 VSCB2.5.1. Relaciona 
diferentes ideas e opinións para 
atopar os seus aspectos 
comúns. 

�  CCL 

 CSC 

 CAA 

 c 

 m 

 B2.6.A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, 
observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo. 

 B2.6. Establecer relacións 
interpersoais positivas 
empregando habilidades 
sociais. 

 VSCB2.6.1. Emprega diferentes 
habilidades sociais. 

�  CSC 

 VSCB2.6.2. Participa 
activamente en actividades 
grupais e reflexiona sobre a súa 

�  CSC 

 CSIEE 
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   contribución á cohesión dos 
grupos sociais aos que 
pertence. 

  

 a 

 o 

 B2.7. O respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. As diferenzas 
culturais. Análise de situacións na 
escola e fóra dela que producen 
sentimentos positivos ou negativos 
no alumnado. 

 B2.8 A diversidade. Respecto polos 
costumes e modos de vida 
diferentes ao propio. 

 B2.7. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando 
as diferenzas. 

 VSCB2.7.1. Respecta e acepta 
as diferenzas individuais. 

VSCB2.7.1. 
Respecta e acepta 
as diferenzas 
individuais. 

 CSC 

 VSCB2.7.2. Recoñece, 
identifica e expresa as 
calidades doutras persoas. 

  CSC 

 c 

 m 

 B2.9 As condutas solidarias. A 
disposición de apertura cara aos 
demais: compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 

 B2.8. Contribuír á mellora do 
clima do grupo amosando 
actitudes cooperativas e 
establecendo relacións 
respectuosas. 

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

  CSC 

 CSIEE 

 VSCB2.8.2. Establece e 
mantén relacións emocionais 
amigables, baseadas no 
intercambio de afecto e a 
confianza mutua. 

  CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS  

 b 

 m 

 B3.1. Responsabilidade no 
exercicio dos dereitos e dos 
deberes individuais nos grupos nos 

 B3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude 

 VSCB3.1.1. Desenvolve 
proxectos e resolve problemas 
en colaboración. 

  CSC 

 CSIEE 
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 que se integra e participación nas 
tarefas e decisión destes. A 
disposición de apertura cara ao 
outro, ao compartir puntos de vista 
e sentimentos. 

aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos. 

� 

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto 
unha actitude aberta cara aos 
demais compartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a 
interacción social na aula. 

�  CSC 

 CSIEE 

 b  B3.2. A interdependencia e a 
cooperación. A interdependencia 
positiva e a participación igualitaria. 
As condutas solidarias. A 
aceptación incondicional do outro. 
A resolución de problemas en 
colaboración. Compensación de 
carencias dos e das demais. A 
disposición de apertura cara ao 
outro, ao compartir puntos de vista 
e sentimentos. 

 B3.3. Estruturas e técnicas da 
aprendizaxe cooperativa. 

 B3.2.Traballar en equipo 
favorecendo a 
interdependencia positiva e 
amosando condutas 
solidarias. 

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

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

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 VSCB3.2.2. Emprega 
axeitadamente estratexias de 
axuda entre iguais. 

��VSCB3.2.2. 
Emprega 
axeitadamente 
estratexias de 
axuda entre iguais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

�  CSC 

 VSCB3.2.4. Emprega destrezas 
de interdependencia positiva. 

�  CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 a  B3.4.Valoración da necesidade de 
normas compartidas que regulan a 
convivencia frutífera no ámbito 

 B3.3. Implicarse na 
elaboración e no respecto das 
normas da comunidade 

 VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza 
a necesidade de que existan 
normas de convivencia nos 

�  CCL 

 CSC 
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 social. Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e asumidas 
polo grupo e pola comunidade. 

educativa empregando o 
sistema de valores persoal 
que constrúe a partir dos 
valores universais. 

diferentes espazos de 
interacción social 

  

 VSCB3.3.2. Participa na 
elaboración das normas da 
aula. 

��VSCB3.3.2. 
Participa na 
elaboración das 
normas da aula. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 VSCB3.3.3. Respecta as 
normas do centro escolar. 

�  CSC 

 c 

 m 

 B3.5. A resolución de conflitos. A 
linguaxe positiva na comunicación 
de pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. As fases 
da mediación formal. A 
transformación do conflito en 
oportunidade. 

 B3.4. Participar activamente 
na vida cívica de forma 
pacífica e democrática 
transformando o conflito en 
oportunidade, coñecendo e 
empregando as fases da 
mediación e usando a 
linguaxe positiva na 
comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

 VSCB3.4.1. Resolve os 
conflitos de modo construtivo, 
con axuda dunha persoa adulta. 

�  CSC 

 CSIEE 

 VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos e intencións nas 
relacións interpersoais. 

�  CCL 

 CSC 

 VSCB3.4.3. Analiza as 
emocións, sentimentos e 
posibles pensamentos das 
partes en conflito. 

�  CSC 

 CSIEE 

 a  B3.6. Identificación, recoñecemento 
e valoración dos dereitos de todos 
os nenos e de todas as nenas do 

 B3.5. Comprender a 
importancia dos dereitos da 
infancia, valorando as 

 VSCB3.5.1. Argumenta a 
necesidade de protexer os 
dereitos básicos da infancia. 

�  CSC 

 CCL 
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 mundo recoñecidos nas 
declaracións universais, no 
Estatuto de autonomía de Galicia e 
na Constitución española. 

condutas que os protexen.  VSCB3.5.2. Xustifica a 
importancia de que todos os 
nenos e nenas reciban axuda. 

�  CSC 

 VSCB3.5.3. Razoa as 
consecuencias da explotación 
infantil e a trata de nenos e 
nenas. 

�  CSC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 B3.7. Os valores cívicos e o 
exercicio dos dereitos e deberes 
nas situacións de convivencia no 
contorno inmediato entre iguais. 

 B3.8. Dereitos dos nenos e das 
nenas. Relacións entre dereitos e 
deberes. Recoñecemento do seu 
carácter universal para todos os 
homes e as mulleres, sen 
discriminación. 

 B3.9. Realización e interpretación 
de gráficos sinxelos. 

 B3.6. Comprender a 
correlación entre dereitos e 
deberes, valorando situacións 
reais en relación aos dereitos 
da infancia e respectando a 
igualdade de dereitos de 
nenos e nenas no contexto 
social. 

 VSCB3.6.1. Expón verbalmente 
a correlación entre dereitos e 
deberes. 

�  CSC 

 CCL 

 VSCB3.6.2. Razoa a valoración 
de situacións reais expostas en 
internet, en relación aos 
dereitos da infancia. 

�  CSC 

 CD 

 CCL 

 VSCB3.6.3. Expón mediante 
traballos de libre creación as 
conclusións da súa análise 
crítica das diferenzas na 
asignación de tarefas e 
responsabilidades na familia e 
na comunidade escolar en 
función do sexo. 

 VSCB3.6.3. Expón 
mediante traballos 
de libre creación as 
conclusións da súa 
análise crítica das 
diferenzas na 
asignación de 
tarefas e 
responsabilidades 
na familia e na 
comunidade escolar 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCT 

 CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍIVICOS CURSO CUARTO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

    en función do sexo.  

 d 

 m 

 B3.10. As diferenzas de sexo como 
un elemento enriquecedor. Análise 
das medidas que contribúen a un 
equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de 
oportunidades. Valoración da 
igualdade de dereitos de homes e 
de mulleres na familia e no mundo 
laboral e social. 

 B3.7. Comprender e valorar a 
igualdade de dereitos de 
homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas e o 
coidado da familia, 
argumentando en base a 
procesos de reflexión, síntese 
e estruturación. 

 VSCB3.7.1. Expón de forma 
argumentada a importancia de 
valorar a igualdade de dereitos 
de homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas tarefas 
domésticas e o coidado da 
familia. 

�  CSC 

 CCL 

 VSCB3.7.2. Realiza traballos de 
libre creación investigando 
casos de falta de 
corresponsabilidade no coidado 
da familia presentados nos 
medios de comunicación. 

�  CSC 

 CD 

 CCL 

 CCEC 

 CSIEE 

 h 

 o 

 B3.11. A repercusión social, no 
presente e no futuro, de accións 
individuais e colectivas. 
Identificación de actitudes e de 
estratexias persoais e colectivas de 
coidado do medio e promoción de 
formas de vida saudables. 

 B3.8. Realiza un uso 
responsable dos bens da 
natureza, comprendendo e 
interpretando sucesos, 
analizando causas e 
predicindo consecuencias. 

 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. 

�  CSC 

 CCL 

 VSCB3.8.3. Propón iniciativas 
para participar no uso 
adecuado de bens naturais 
razoando os motivos. 

�  CSC 

 CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍIVICOS CURSO CUARTO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 N  B3.12. A educación viaria. 
Respecto cara ás normas de 
mobilidade viaria. Identificación das 
causas e grupos de risco nos 
accidentes de tráfico. 

 B3.13. Identificación de actitudes e 
de estratexias persoais e colectivas 
que contribúen a consolidar 
condutas e hábitos viarios 
correctos. 

 B3.9. Valorar as normas de 
seguridade viaria, analizando 
as causas e consecuencias 
dos accidentes de tráfico. 

 VSCB3.9.1. Colabora en 
campañas escolares sobre a 
importancia do respecto das 
normas de educación viaria. 

�  CSC 

 CSIEE 

 VSCB3.9.2. Investiga sobre as 
principais causas dos 
accidentes de tráfico coa axuda 
das novas tecnoloxías. 

�  CSC 

 CD 

 CAA 

 VSCB3.9.3. Expón as 
consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

 VSCB3.9.3. Expón 
as consecuencias 
de diferentes 
accidentes de 
tráfico. 

 CSC 

 CCL 

 CMCT 

 CD 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES 
• Emprega as emocións de forma positiva. 
• É quen de expresar as súas opinións, sentimentos e emocións e de respectar e valorar as dos demais. 
• Respecta e acepta as diferenzas individuais (de xénero, culturais ...). 
• Respecta as normas do centro escolar. 
• É  capaz de traballar en equipo, asumindo as súas responsabilidades e valorando o seu esforzo e o dos demais. 
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13.9 INGLÉS 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 

CURSO CUARTO 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Contidos mínimos Compete

ncias 
clave

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

 

• Uso progresivo do contexto visual 
e non verbal e dos coñecementos 
previos, transferidos desde as 
linguas que coñece a lingua 
estranxeira, para a formulación 
de hipóteses sobre o que se vai 
escoitar, sobre o tema ou a 
situación. 

• Interpretación das  ideas 
principais expresadas en 
mensaxes orais de progresiva 
complexidade, como instrucións 
ou explicacións e interaccións 
orais ou gravacións en soporte 
audiovisual e informático para 
extraer información global e 

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante 
en textos orais moi breves con 
estruturas simples e coñecidas 
cun léxico de uso cotiá con axuda 
de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos presentes nas 
situacións comunicativas e 
conectados cos propios intereses 
e coas propias experiencias, 
articulados con claridade e 
lentamente, transmitidos de viva 
voz ou por a través de recursos 
multimedia que non distorsionen 
a mensaxe. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e a información 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información mais 
importantes de textos orais, 
con estruturas coñecidas e 
léxico de uso cotiá 
procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet 
adecuados a súa idade. 

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

 Identifica a información  máis 
relevante en interaccións orais  nas que 
participa que traten sobre temas 
familiares procedentes de diversas 
fontes. 

 CCL 

 PLEB1.2. Comprende os 
puntos principais e recoñece 
palabras e expresións 
coñecidas en textos orais 
(contos, cancións e conversas) 
sobre temas familiares ou do 
seu interese e expresados con 
claridade e que conten con 
apoio visual. 

 Escoita atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper. 

 Mostra interese e respecto polas 
intervencións orais alleas. 

 CCL 
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   ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO
 CUARTO ESTRANXEIRA: 
INGLÉS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Compete
ncias 
clave

dalgún detalle concreto. 

• Recoñecemento de léxico, formas 
e estruturas básicas orais propias 
da lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente 
utilizadas. 

• Asociación de palabras e 
expresións con elementos 
paraverbais (entoación, pausas, 
énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...). 

• Seguimento verbal e non verbal 
de mensaxes orais (instrucións e 
peticións)de progresiva 
complexidade en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

• Repetición, memorización 
comprensiva e observación de 
modelos correspondentes a 
rimas, cancións, dramatizacións... 
para a adquisición do léxico e 
expresións cotiás da lingua 

mais importante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa. 

 PLEB1.3. Identifica a 
información máis relevante en 
interaccións orais nas que 
participa que traten sobre 
temas familiares procedentes 
de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

 
 CCL 

 CAA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente 
en interaccións cara a cara, 
sen interromper. 

 
 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Interese e respecto 
polas intervencións  orais 
alleas en prol da mellora da 
súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 

 
 CCL 

 CSC 
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   ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO
 CUARTO ESTRANXEIRA: 
INGLÉS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

estranxeira. 

• Desenvolvemento de actitudes e 
estratexias de cooperación e 
respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida que 
faciliten interaccións orais en 
grupo, seguindo modelos 
pautados, para a realización de 
tarefas na aula. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación: identificación progresiva 
de aspectos fonéticos, do ritmo e da 
entoación da lingua estranxeira 
como aspectos fundamentais para a 
comprensión de breves textos orais 
a través do xogo e da expresión 
corporal e musical. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 

CURSO CUARTO  

 
BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competen
cias 
clave

 B2.1. Estratexias de produción: 

• Planificación: 

• Concibir a mensaxe con 
claridade e practicalo varias 
veces. 

• Execución: 

• Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos. 

• Apoiarse nos coñecementos 
previos para participar 
activamente en situacións 
funcionais de comunicación, 
seguindo modelos,  adecuadas 
á idade do alumnado e aos 
seus intereses.. 

• Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos non verbais 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal). 

 B2.1. Interactuar en situacións reais 
ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando 
expresións e frases coñecidas e de 
uso frecuente, normalmente  illadas 
ou enlazadas con conectores básicos 
(and/or/then). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcionais 
de comunicación que requiran un 
intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou 
temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo. 

 B2.3. Valorar as linguas estranxeiras 
como instrumento de comunicación. 

 B2.4. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 PLEB2.1. Participa en situacións 
reais ou simuladas de 
comunicación breves  e 
elementais, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre 
temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 Participa en situacións reais ou 
simuladas de comunciación breves e 
elementais, previamente preparadas, 
sobre temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en 
interaccións cotiás. 

 Manifesta interese e respecto polas 
aportacións dos seus compañeiros e 
compañeiras. 

 CCL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

 Iníciase progresivamente nos aspectos 
fonéticos, do ritmo, da acentuación e da 
entoación da lingua estranxeira para a 
produción de textos orais. 

 CSC 

 PLEB2.4.Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas ou 

 
 CCL 

 CSC 
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   ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO CUARTO ESTRANXEIRA: INGLÉS 
BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competen
cias 
clave

• Recoñecer e  usar 
progresivamente  léxico, 
formas e estruturas básicas 
orais moi breves propias da 
lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente 
traballadas. 

• Participar en interaccións orais 
en situacións reais ou 
simuladas a través  de 
respostas verbais e  non 
verbais. 

• Producir textos orais cotiás de 
índole diversa tendo en conta 
tanto elementos lingüísticos 
como extralingüísticos: utilizar 
xestos ou recorrer a imaxes 
para axudar na comprensión 
de producións orais. 

• Participar activamente en 
intercambios lingüísticos orais 
sinxelos, previamente 
traballados en grupo, para 
expresar as necesidades de 

 dramatizacións).   

 PLEB2.5. Manifesta interese e 
respecto polas apartacións do 
seus compañeiros/as. 

 
 CSC 

 PLEB2.8. Amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira nas diferentes 
situacións comunicativas. 

 
 CCL 

 CSC 

 PLEB2.9.  Domina 
progresivamente aspectos 
fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da 
lingua estranxeira para a 
produción de textos orais. 

 
 CCL 
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   ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO
 CUARTO ESTRANXEIRA: INGLÉS 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

comunicación máis inmediatas. 

• Empregar a lingua estranxeira 

en situacións variadas de 
comunicación. 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación: 

• Uso axeitado dos sons propios da 
lingua estranxeira: pronuncia de 
palabras e frases cotiás de forma 
comprensible. 

• Iniciación ás normas que  regulan 
a interacción oral (quendas de 
palabra, volume de voz e ritmo 
axeitado). 

• Dominio moi progresivo de 
aspectos fonéticos básicos, de 
ritmo e entoación para a 
produción de  textos breves orais 
a través do xogo e da expresión 
corporal e musical. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
• Activación dos coñecementos 

previos en relación á tipoloxía e 
tema do texto que se  vai 
traballar. 

• Identificar elementos icónicos, 
títulos e facer unha primeira 
anticipación sobre o contido de 
textos escritos
sinxelos adaptados á súa 
idade. 

• Identificación de palabras 
clave do texto, relacionadas 
cos e coas personaxes e o 
contexto a través da linguaxe 
non verbal ou co apoio de 
ilustracións. 

• Identificación de textos 
sinxelos: regras de xogos, 
algunhas instrucións, carteis 
da aula… 

• Recoñecer o léxico, formas e 
estruturas básicas escritas 

 B3.1. Identificar o tema e comprender 
o sentido xeral e as ideas máis 
importantes en textos escritos 
sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado, e conte con 
apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

 B3.2. Coñecer as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e as ideas principais 
en textos escritos sinxelos. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados  e 
intencións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas cos 
temas traballados previamente de 
forma oral. 

 Comprende textos escritos moi sinxelos 
previamente traballados de forma oral. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito sinxelo 
acompañado de apoio visual, 
acorde a súa idade procedente dos 
medios de comunicación 
adaptados a súa competencia 
lingüística. 

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

 CCL 

 PLEB3.3. Amosa interese pola 
lectura nunha lingua estranxeira. 

 Amosa interese pola lectura nunha lingua 
estranxeira. 

 CCL 

 CAA 

 PLB3.4. Selecciona contos, 
narracións ou outro material escrito 
da biblioteca de aula para a súa 
lectura autónoma acordes a súa 
idade e intereses. 

 Iníciase progresivamente no  uso 
autónomo de estratexias de comprensión 
lectora. 

 CCL 

 CSIEE 

 PLB3.5. Iniciase progresivamente 
no uso autónomo de estratexias de 

 
 CCL 

 CAA 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 

CURSO CUARTO 
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• Captación da idea global e 
identificación de elementos 
máis relevantes en textos 
escritos situacións cotiás 
próximas á experiencia como 
invitacións, felicitacións, notas, 
avisos, folletos..., con axuda 
de elementos lingüísticos e 
non lingüísticos do contexto. 

• Lectura guiada e comprensión 
de diferentes textos sinxelos, 
en soporte papel e  dixital, 
adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para 
utilizar información global e 
específica, no 
desenvolvemento dunha 
tarefa, proxecto ou para gozar 
da lectura. 

• Iniciación no uso do dicionario 
bilingüe e das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para ler (web, programas 
multimedia e correo 
electrónico). 

 B3.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación elementais: 
• Recoñecemento dos signos de 

puntuación elementais. 
• Asociación de grafía, 

pronuncia e significado a partir 
de modelos escritos, 

 comprensión lectora.   

 PLB3.6. Formula hipóteses sobre o 
texto a partir de  elementos 
icónicos e títulos que o 
acompañan, e compróbaas. 

 
 CCL 

 CSIEE 

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita 
como medio de comunicación. 

 
 CCL 

 CAA 

 PLEB3.9. Amosa interese por 
informarse, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

 
 CCL 

 CSIEE 
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relacións analíticas grafía-son. 
• Recoñecemento de símbolos 

de uso frecuente: €, ₤ @. 

    

 
 
 
 

 
BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

 B4.1. Estratexias de produción: 
• Planificación: 
• Seleccionar o tipo de texto 

que se vai producir: conto, 
notas, dramatizacións … 

 B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 
compostos de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, utilizando con 
razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo, 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa 
vida cotiá traballadas previamente 
de forma oral. 

 Escribe frases sinxelas e pequenos texto 
relacionados cos temas da súa vida cotiá 
traballados previamente de forma oral, 
con coherencia. 

 CCL 

 PLEB4.2. Escribe conversas  Escribe conversas sinxelas, seguindo un  CCL 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 
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ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO CUARTO 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

• Iniciarse no uso do 
dicionario bilingüe e outros 
materiais de consulta en 
soporte papel ou dixital 
adecuados á idade do 
alumnado. 

• Execución: 
• Producir a mensaxe escrita 

con claridade,
 utilizando expresións e 
frases coñecidas. 

• Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do 
dicionario visual do 
alumnado e de materias 
audiovisuais e multimedia 
para reproducir mensaxes 
escritas sinxelas. 

• Apoiarse nas palabras e 
frases coñecidas 
previamente en interaccións 
orais e de lectura. 

• Seleccionar e empregar  o 
léxico adecuado ao tema e

da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas  básicas 
para escribir con razoable corrección 
frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

 B4.8. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas 
polo persoal docente. 

sinxelas, seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 

modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 

 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na 
súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura 
propios de situacións de relación 
interpersoal (invitacións, notas e 
avisos). 

 Responde de forma escrita a preguntas 
sobre temas traballados en clase como, 
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, como se 
nomean as partes do corpo… 

 CCL 

 PLEB4.4. Completa un formulario 
en liña cos seus datos persoais e 
dos e das demais (nome, apelido, 
idade...). 

 Presenta os seus traballos con caligrafía 
clara e limpeza. 

 CCL 

 PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre temas 
traballados en clase como, 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 

 
 CCL 
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ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO CUARTO 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

• Reelaborar informacións en 
ficheiros, libriños... textos 
escritos, moi breves e 
pautados, afíns aos seus 
intereses, cunha intención 
comunicativa. 

• Reproducir a forma gráfica 
de certas palabras en 
situacións comunicativas, 
sen modelos dados, a través 
de  hipóteses ou tratando de 
recordar a súa forma. 

• Compoñer a partir de 
modelos, diferentes textos 
sinxelos, utilizando 
expresións e frases 
coñecidas oralmente, para 
transmitir información. 

• Utilizar a lingua estranxeira 
en mensaxes escritas como 
recordatorio visual e para á 
aprendizaxe de novas 
palabras e expresións 
(carteis para identificar os 
obxectos e os espazos da 

 determinado lugar.   

 PLEB4.6. Escribe 
correspondencia persoal  simple 
en soporte papel ou dixital falando 
de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata. 

 
 CCL 

 PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en 
parella seguindo o modelo 
traballado. 

 
 CCL 

 CD 

 CSC 

 PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado 
as TIC para a produción de textos 
sinxelos. 

 
 CCL 

 CD 

 PLEB4.9. Presenta os seus textos 
con caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación de 
liñas etc. 

 
 CAA 

 CSIEE 

 PLEB4.10. Amosa interese por  
 CCL 
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ÁREA   PRIMEIRA LINGUA CURSO CUARTO 
ESTRANXEIRA: INGLÉS 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

normas de xogos,
 cartafol 
colectivo...). 

• Iniciarse no uso  das 
tecnoloxías da información e 
a comunicación para 
producir textos e 
presentacións, recompilar e 
transmitir información. 

 B4.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación elementais: 
• Uso dos signos de puntuación 

máis básicos. 
• Uso de símbolos de uso 

frecuente: €, ₤. 
• Asociación de grafía, 

pronuncia e significado a partir 
de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións

 utilizar a lingua estranxeira escrita 
de forma correcta en situacións 
variadas atendendo á súa 
corrección ortográfica. 

  CAA 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Contidos mínimos Competencias 
clave 

 B5.1. Aspectos socioculturais
 e sociolingüísticos: 
• Valoración positiva

das intervencións orais propias 
e alleas na lingua estranxeira 
como instrumento para 
comunicarse e coñecer outras 
culturas. 

• Valoración da propia cultura a 
través do coñecemento e 
valoración doutras culturas, 
respecto e aceptación de ideas 
e costumes distintos. 

• Recoñecemento e 
aprendizaxe de formas básicas 
de relación social na lingua 
estranxeira. 

• Recoñecemento da realidade 
plurilingüe da propia contorna. 

 B5.2. Funcións comunicativas: 
• Establecemento de relacións 

sociais: saudar, agradecer, 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos para unha comprensión 
adecuada do texto oral e escrito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua 
e pola súa cultura. 

 B5.3. Iniciar e rematar  as 
interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en 
contextos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar  información 
persoal, sobre o seu contorno máis 
inmediato en situacións 
comunicativas habituais dentro e fóra 
da aula. 

 B5.5. Expresar nocións básicas 
relativas a rutinas, tempo, vestimenta 
e prezo. 

 B5.6. Expresar e identificar 
localización de persoas, de obxectos 
e de lugares. 

 PLEB5.1. Identifica aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala 
a lingua estranxeira (horarios, 
comidas, festividades...)  e 
compáraos cos propios, amosando 
unha actitude de apertura cara ao 
diferente. 

 Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente. 

 Expresa, identifica e distingue os tramos 
horarios e as rutinas do día, pezas de 
vestir… e demais vocabulario traballado 
na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura. 

 Pregunta e responde de xeito 
comprensible sobre a localización 
(obxectos, espazos, seres vivos…), 
sobre o permiso, o acordo, a 
preferencia, o desexo ou a capacidade. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións adecuadamente. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.4. Pregunta e responde de 
xeito comprensible en actividades de 
aprendizaxe cotiás en distintos 
contextos. 

 Diferenza preguntas e respostas moi 
simples, así como as que achegan 
información. 

 CCL 

 CSC 
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• Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre 
aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais. 

• Expresión da posesión dun 
mesmo/a e dunha  terceira 
persoa en afirmativa e 
negativa. 

• Expresión da información en 
afirmativa e negativa e 
formulación das 
correspondentes preguntas. 

• Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os 
días da semana, os meses e o 
tempo atmosférico, a hora etc. 

• Descrición das rutinas diarias. 
• Realización de preguntas e 

respostas sinxelas indicando a 
identificación e localización de 
persoas, de obxectos e de 
lugares... 

• Realización de preguntas e 
respostas sinxelas en relación 
a operacións de compravenda. 

• Formulación de preguntas e 
respostas sinxelas en relación 
á cantidade. 

• Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre  os 
gustos e preferencias. 

 B5.7. Solicitar e comprender o 
permiso, o acordo, a información, a 
preferencia, a axuda ou o desexo, a 
capacidade entre outras. 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 B5.9. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

 B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 
de progresiva dificultade (p.  e. 
enlazar frases sinxelas con 
conectores básicos como and, or, 
then). 

 B5.10. Mostrar un control sobre un 
conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e 
frases dentro dun repertorio 
memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

 B5.12. Comparar aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 

 PLEB5.5. Expresa, identifica e 
distingue os tramos horarios e as 
rutinas do día, prezos, pezas de 
vestir… 

 Memoriza rutinas lingüísticas para 
desenvolverse nas interaccións 
habituais. 

 CCL 

 PLEB5.6. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre a 
localización (obxectos, espazos, 
seres vivos …). 

 
 CCL 

 CSC 

 PLEB5.7. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre o  permiso, 
o acordo, a preferencia, desexo ou a 
capacidade. 

 
 CCL 

 CSC 

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

 
 CCL 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as 
que achegan información. 

 
 CCL 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas para desenvolverse nas 
interaccións habituais. 

 
 CCL 

 CAA 

 PLEB5.12. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 

 
 CCL 

 CAA 
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• Realización de preguntas e 
respostas sobre a habilidade. 

• Expresión de habilidades e 
capacidades en afirmativo e 
negativo. 

• Formulación de preguntas e 
respostas sobre a vestimenta. 

• Descrición de persoas, plantas e 
animais. 

• Expresión básica de desexos. 
• Formulación de  preguntas sobre o 

desexo. 
• Expresión de instrucións. 
• Preguntas e respostas sobre 

petición e ofrecemento de axuda. 
 B1.4. Estruturas sintáctico- 

discursivas: 
• Saúdos, agradecemento, 

despedidas... (Hi, See you, How are 
you? I´m fine, thanks…). 

• Preguntas e respostas sobre 
aspectos persoais, como nome, 
idade, estado de ánimo, comida 
favorita... (What’s your 
name?,My name is, How old are 
you?, I’m, I´m (bored), What´s your 
favourite (sport)? My favourite (sport) 
is..., (What´s his/her favourite 
(subjectt)? His/her favourite (subject) 
is...). 

producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

 B5.13. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas 
súas experiencias, intereses e 
próximos á súa idade. 

competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

  

 PLEB5.13. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas 
interaccións de aula ou fóra da 
aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico 
traballado previamente. 

 
 CCL 

 CAA 
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• Expresión de posesión  en 
primeira e terceira persoa e 
formulación da pregunta 
correspondente e resposta 
afirmativa e negativa. 

• Expresión da información 
(I´ve/I haven´t got (English) on 
(Friday), Have you got (PE) on 
(Tuesday), Yes, I´ve/No I 
haven´t). 

• Preguntas e respostas sobre 
os días da semana, meses, o 
tempo atmosférico e a hora 
(What time is it?. It´s (Half) past 
(one)...). 

• Descrición das rutinas diarias 
(I (get up) (at eight o clock) on 
(Monday)). 

• Preguntas e respostas sobre 
obxectos do seu interese 
(Where´s is it? It´s 
in/on/under/next to). 

• Expresión de cantidade: contar 
desde 1 a 100. 

• Preguntas e respostas 
sinxelas sobre o prezo (How 
much is it? It´s (one) pound 
and (fifty) cents). 

• Preguntas e respostas sinxelas 
sobre a cantidade de obxectos 
ou persoas (How many… are 
there?). 
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don´t). 
• Expresión do gusto en primeira 

persoa en afirmativa e negativa 
(I like (salad), I don´t like 
(chips)). 

• Realización de preguntas e 
respostas sobre habilidade (Can 
you (swim)?, Yes, I can; No I 
can´t). 

• Expresión de habilidades en 
afirmativo e negativo (I can (play 
the piano), I can´t (play the 
trumpet). 

• Identificación das pezas de 
roupa (I´m wearing, he/she´s 
wearing). 

• Preguntas e respostas sobre a 
vestimenta (What´s she/he 
wearing? Who´s wearing 
(shoes)?). 

• Expresión de desexos (I want to 
(make a cake). 

• Preguntas sobre o desexo (Do 
you want to (play basketball?)). 

• Expresión de instrucións (Touch 
your (legs), Listen, please…). 

• Realización de preguntas e 
respostas curtas (What´s this?, 
It´s…). 

• Preguntas e respostas sobre 
petición e axuda (Can I have 
(pasta), please?). 

    



 

 

 B5.3. Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción e recepción) relativo a 
posesións persoais, a cores, 
números ata o 100, preposicións, 
días da semana, roupa, materiais 
escolares, a hora, adxectivos para 
describir persoas, lugares e 
obxectos, partes do corpo e a cara, 
deportes, equipamento deportivo, 
actividades ao aire libre, comida, 
moedas (euros, cents, pounds, 
pence), estado e sentimentos, 
tempo atmosférico, días da 
semana, meses, estacións do ano, 
accións (rutina diaria...), 
instrumentos musicais, materiais, 
animais, partes do corpo e da cara 
e partes da casa. 
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1. Bases Legais 

Esta Programación docente, básase no disposto en : 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa  

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG do 9 de setembro de 2014).  

 ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

 A Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación, establece, no seu artigo 20, que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado 

de educación primaria será continua e global e que terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. A súa modificación pola Lei 

orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, afectou, entre outros aspectos, a estrutura curricular de 

educación primaria e a propia avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado.  

O Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da educación primaria, dispón, no seu artigo 12, 

determinados aspectos relacionados coa avaliación, dos cales destaca que serán os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe avaliables os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 

avaliacións continua e final.  
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O Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, 

no capítulo II do título II, regula aspectos relacionados coa avaliación, coa promoción e cos documentos oficiais de avaliación.  

A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 

da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, dispón que na avaliación deberá terse en conta o grao de 

dominio das competencias. A avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade ordinaria da aula e 

do centro docente, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora continua do proceso educativo 

e punto de referencia para a adopción das medidas de atención á diversidade. 

 

2.  Obxectivos E.Primaria 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo 

da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza 

en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no 

ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 

homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
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e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 

elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante 

as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o 

deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 

como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións 

de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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2.1  Contidos, criterios de avaliación e a súa relación coas Competencias Claves (5º EP) 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

BLOQUE 1 - INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

b 
e 
h 
i 

B1.1. Iniciación á actividade 
científica.  
B1.2. Emprego de diferentes 
fontes de información. 
B1.3. Lectura de textos 
propios da área.  
B1.4. Utilización das 
tecnoloxías da información e 
comunicación para buscar e 
seleccionar información, 
simular procesos e comunicar 
conclusións sobre os traballos 
realizados.  
B1.5. Uso progresivamente 
autónomo do tratamento de 
textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou 
notas, imaxes etc.).  
B1.6. Xestión de ficheiros. 

B1.1. Obter información 
relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente 
delimitados, facer predicións 
sobre sucesos naturais, integrar 
datos de observación directa e 
indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e 
comunicando os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza información concreta 
e relevante, analízaa, obtén 
conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en 
diferentes soportes. 

CCL 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

Expresa oralmente e 
por escrito, e en 
distintos soportes, de 
forma clara e 
ordenada contidos 
relacionados coa 
área manifestando a 
comprensión de 
textos orais e/ou 
escritos. 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e 
por escrito, de forma clara e 
ordenada contidos relacionados 
coa área manifestando a 
comprensión de textos orais 
e/ou escritos. 

CCL 
CMCCT 

CNB1.1.3. Emprega de forma 
autónoma o tratamento de 
textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou 
notas etc.).  

CCL 
CSIEE 
CMCCT 
CD 

CNB1.1.4. Manexa estratexias 
axeitadas para acceder á 

CMCCT  
CAA 
CCL 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

información dos textos de 
carácter científico. 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas 
guiadas de información na 
rede. 

CAA 
CMCCT 
CD 

CNB1.1.6. Coñece e aplica 
estratexias de acceso e traballo 
na rede. 

CAA 
CMCCT 
CD 

a 
b 
c 
d  
e 
h 
i 

B1.7. Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade. 
B1.8. Traballo individual e 
cooperativo.  
B1.9. A igualdade entre 
homes e mulleres. 
B1.10. A conduta 
responsable. 
B1.11. A relación cos demais. 
A resolución pacífica de 
conflitos. 
B2.12. Toma de decisións: 
criterios e consecuencias.  

B1.2. Establecer conxecturas 
tanto respecto de sucesos que 
ocorren dunha forma natural 
como sobre os que ocorren cando 
se provocan a través dun 
experimento ou dunha 
experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta 
autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas 
e ten iniciativa na toma de 
decisións. 

CSIEE 
CAA 
CMCCT 

B1.3. Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o 
coidado pola seguridade propia e 
a dos seus compañeiros/as, 
coidando as ferramentas e 
facendo uso adecuado dos 
materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias 
para realizar traballos de forma 
individual e en equipo, 
amosando habilidades para a 
resolución pacífica de 
conflitos. 

CAA 
CSC 
CMCCT 
CSIEE 

. Utiliza estratexias 
para realizar 
traballos de forma 
individual e en 
equipo, amosando 
habilidades para a 
Resolución pacífica 
de conflitos. 

CNB1.3.2. Coñece e emprega 
as normas de uso e de 

CMCCT 
CSC 
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B1.13. Desenvolvemento de 
hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. Técnicas de 
traballo. Recursos e técnicas 
de traballo individual.  
B1.14. Hábitos de prevención 
de enfermidades e accidentes, 
na aula e no centro. 
B1.15. Emprego de diversos 
materiais, tendo en conta as 
normas de seguridade. 
B1.16. Elaboración de 
protocolos de uso das TIC na 
aula. 
B1.17. Valoración da 
necesidade de controlar o 
tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e 
da comunicación e do seu 
poder de adicción.  

seguridade dos instrumentos, 
dos materiais de traballo e das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 

CD 

CNB1.3.3. Utiliza algúns 
recursos ao seu alcance 
proporcionados polas 
tecnoloxías da información 
para comunicarse e colaborar. 

CD 
CAA 
CMCCT 

 a 
b 
c 
e 
g 

B1.18. Planificación e 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, 
formulando problemas, 

B1.4. Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar 
informes coas conclusións en 
diferentes soportes.  

CNB1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións 
formulando problemas, 
enunciando hipóteses, 

CMCCT 
CCL  
CAA 
CSIEE 
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h 
i 

enunciando hipóteses, 
seleccionando o material 
necesario, montando, 
realizando e extraendo 
conclusións e presentando 
informes en diferentes 
soportes. 

seleccionando o material 
necesario, realizando, 
extraendo conclusións e 
comunicando os resultados. 

CNB1.4.2. Presenta un 
informe, de forma oral ou 
escrita, empregando soportes 
variados, recollendo 
información de diferentes 
fontes (directas, libros, 
internet) cando traballa de 
forma individual ou en equipo 
na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións. 
 
 
 

CMCCT 
CCL 
CSC  
CD  
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

e 
h 

B2.1. As funcións vitais no 
ser humano: recoñecemento 
da nutrición como unha 

B2.1. Identificar e localizar os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 

CNB2.1.1. Identifica e localiza 
os principais órganos 
implicados na realización das 

CMCCT Identifica e localiza 
os principais órganos 
implicados na 
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función vital para os seres 
humanos. 
B2.2. Identificación dos 
aparellos relacionados con ela 
(aparellos respiratorios, 
dixestivo, circulatorio e 
excretor).  
B2.3. Recoñecemento das 
características básicas do 
sistema reprodutor humano e 
as diferenzas entre sexos. 
Funcionamento do sistema 
reprodutor.  
B2.4. Descrición dos sentidos 
e do sistema nervioso e 
valoración da súa importancia 
en relación co medio e co 
resto dos seres humanos. 
B2.5. O aparello locomotor.  

corpo humano, establecendo 
algunhas relacións fundamentais 
entre eles.  

funcións vitais do corpo 
humano. 

realización das 
funcións vitais do 
corpo humano. 
Identifica as 
principais 
características dos 
aparellos 
respiratorio, 
dixestivo, locomotor, 
circulatorio e 
excretor e explica as 
principais funcións. 
Recoñece os efectos 
nocivos do consumo 
de alcohol e drogas. 

CNB2.1.2. Identifica as 
principais características dos 
aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica 
as principais funcións. 

CMCCT 

a 
b 
c 
d  
h 

B2.6. Saúde e enfermidade. 
Principais enfermidades que 
afectan aos aparellos e 
sistemas do organismo 
humano. 

B2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, 
adoptando estilos de vida 
saudables, coñecendo as 

CNB2.3.1. Investiga sobre 
enfermidades relacionadas 
cunha alimentación inadecuada 
e presenta conclusións en 
diversos soportes. 

CMCCT  
CSC 
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k 
m 

B2.7. Hábitos saudables para 
previr enfermidades.  
B2.8. Trastornos 
alimenticios. 
B2.9. Efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas. 
B2.10. Tipos de dietas. 
Elaboración de menús 
saudables. Clasificación de 
alimentos. Análise de 
etiquetas de produtos.  

repercusións para a saúde do seu 
modo de vida. 

CNB2.3.2. Coñece os 
principios das dietas 
equilibradas, e elabora menús 
variados identificando ás 
prácticas saudables. 

CMCCT  
CCL  
CSC  

CNB2.3.3. Recoñece os efectos 
nocivos do consumo de alcohol 
e drogas. 

CMCCT  
CSC 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

e 
h 

B3.1. Seres vivos e seres 
inertes. Diferenciación. 
B3.2.Organización interna 
dos seres vivos e estrutura 
dos seres vivos: células, 
tecidos: tipos; órganos; 
aparellos e sistemas: 
principais características e 
funcións.  

B3.1. Coñecer a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe 
a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando 
as principais características e 
funcións de cada un deles. 

CMCCT 
CCL Clasifica aos seres 

vivos e nomea as 
principais 
características 
atendendo ao seu 
reino: Reino animal. 
Reino das plantas. 
Reino dos fungos e 
outros reinos 
empregando criterios e 

h 
B3.2. Coñecer diferentes niveis 
de clasificación dos seres vivos, 

CNB3.2.1. Clasifica aos seres 
vivos e nomea as principais 

CMCT 
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l  B3.3. Os seres vivos: 
características, clasificación e 
tipos.  
B3.4. Os animais vertebrados 
e invertebrados, 
características e clasificación.  
B3.5. As plantas: a estrutura e 
fisioloxía. A fotosíntese.  

atendendo ás súas características 
e tipos. 

características atendendo ao 
seu reino: Reino animal. Reino 
das plantas. Reino dos fungos e 
outros reinos empregando 
criterios científicos e medios 
tecnolóxicos. 

científicos e medios 
tecnolóxicos. 
 
 
 
Coñece e explica, 
con rigorosidade, as 
principais 
características e 
compoñentes dun 
ecosistema. 

CNB3.2.2. Utiliza guías na 
identificación  científica de 
animais vertebrados, 
invertebrados e plantas. 

CMCCT  

 a 
 e 
 h 
 i 
 l 
o  

B3.6. As relacións entre os 
seres vivos. Cadeas 
alimentarias.  
B3.7. Características e 
compoñentes dun ecosistema.  
B3.8. Observación e estudo 
dun ecosistema próximo, 
recoller datos, facer hipóteses 
e recollendo os resultados en 
diferentes soportes. 
B3.9. Actuacións humanas 
que modifican o medio 

B3.3. Investigar as características 
de ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, 
facendo hipóteses, empregando 
diversas fontes de información e 
presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando 
interese pola rigorosidade e 
hábitos de respecto e coidado cara 
aos seres vivos.  

CNB3.3.1. Coñece e explica, 
con rigorosidade, as principais 
características e compoñentes 
dun ecosistema. 

CMCCT  
CCL 

CNB3.3.2. Investiga con 
criterio científico, ecosistemas 
próximos e presenta resultados 
en diferentes soportes. 

CMCCT 
CCL  

Observa e rexistra 
algún proceso 
asociado á vida dos 
seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os 
medios audiovisuais 
e tecnolóxicos 
apropiados e 

CNB3.3.3. Identifica algunhas 
actuacións humanas que 
modifican o medio natural e as 
causas de extinción de especies 

CMCCT 
CSC 
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natural. Extinción de 
especies.  
B3.10. Interese pola 
observación e polo estudo 
rigoroso de todos os seres 
vivos.  
B3.11. Emprego de medios 
tecnolóxicos para o estudo 
dos seres vivos.  

e explica algunhas actuacións 
para o seu coidado. 

comunica de xeito 
oral e escrito os 
resultados. CNB3.3.4. Usa a lupa e outros 

medios tecnolóxicos para a 
observación científica.  

CMCCT  

CNB3.3.5. Observa e rexistra 
algún proceso asociado á vida 
dos seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos 
apropiados e comunica de xeito 
oral e escrito os resultados.  

CMCCT  
CCL 
CD 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

e 
h 

B4.1. Comparación e 
clasificación dos materiais 
segundo propiedades físicas 
observables: dureza, 
solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica.  

B4.1. Coñecer e comparar para 
clasificar materiais segundo as 
súas propiedades observables: 
dureza, solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica.  

CNB4.1.1. Coñece e clasifica 
materiais segundo as súas 
propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica). 

CMCCT 
Coñece e clasifica 
materiais segundo as 
súas propiedades 
(dureza, 
solubilidade, estado 
de agregación e 
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e 
g 
h 

B4.2. Diferentes 
procedementos para a medida 
da masa e do volume dun 
corpo.  
B4.3 Explicación de 
fenómenos físicos 
observables en termos de 
diferenzas de densidade. A 
flotación nun medio líquido.  

B4.2. Realizar experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións para determinar: a 
masa e o volume dun corpo e as 
principais características da 
flotación dos corpos.  

CNB4.2.1. Utiliza diferentes 
procedementos para determinar 
a medida da masa e do volume 
dun corpo. 

CMCCT  condutividade 
térmica). 
 
Identifica produtos 
químicos habituais 
no fogar e os 
posibles riscos para o 
organismo. 

CNB4.2.2. Describe a 
diferenza entre masa e volume. 

CMCCT 
CCL 

CNB4.2.3. Identifica e explica 
as principais características da 
flotación nun medio líquido. 

CMCCT 
CCL 

a 
e 
h 

B4.4. Fontes de enerxía e 
materias primas: a súa orixe. 
Enerxías renovables e non 
renovables.  
B4.5. Fontes de enerxías 
renovables e non renovables. 
O desenvolvemento 
enerxético, sostible e 
equitativo.  

B4.3. Identificar e explicar as 
características das fontes de 
enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia no 
desenvolvemento sostible.  

CNB4.3.1. Identifica e explica 
as diferenzas entre enerxías 
renovables e non renovables e 
argumenta sobre as accións 
necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, 
sostible e equitativo. 

CMCCT  
CCL 
CSC 

b 
c 
e 
g 
h 

B4.6. Realización de 
experiencias sinxelas sobre 
reaccións químicas habituais 
na vida cotiá e doméstica: a 

B4.4. Realizar experiencias 
sinxelas, de forma cooperativa, 
sobre reaccións químicas 
habituais na vida cotiá; formular 
problemas, enunciar hipóteses, 

CNB4.4.1. Realiza 
experiencias sinxelas, en 
equipo, sobre reaccións 
químicas habituais na vida 
cotiá; formular problemas, 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CCL 
CD  
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i combustión, a oxidación e a 
fermentación.  
B4.7. Identificación de 
produtos químicos habituais 
no fogar e dos posibles riscos 
para o organismo.  
B4.8. Identificación na 
etiquetaxe dos símbolos de 
perigo máis comúns.  

seleccionar o material necesario, 
extraer conclusións e comunicar 
os resultados en diferentes 
soportes.  

enunciar hipóteses, seleccionar 
o material necesario, extraer 
conclusións e comunicar os 
resultados en diferentes 
soportes.  

CNB4.4.2. Identifica produtos 
químicos habituais no fogar e 
os posibles riscos para o 
organismo.  

CMCCT   

CNB4.4.3. Identifica e explica 
os símbolos de perigo máis 
comúns na etiquetaxe.  

CMCCT   

CNB4.4.4. Respecta as normas 
de uso, de seguridade, de 
conservación e de mantemento 
dos instrumentos de 
observación e dos materiais de 
traballo, na aula e no centro. 

CMCCT  

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

c 
e 
h 

B5.1. Uso das máquinas 
eléctricas na vida cotiá e 

B5.1. Planificar e construír, de 
forma cooperativa, un circuíto 
eléctrico simple que responda a 

CNB5.1.1. Observa e identifica 
os elementos dun circuíto 
eléctrico e constrúe un. 

CMCCT 
CSIEE 
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j doméstica. Normas de 
seguridade. 
B5.2. As máquinas eléctricas. 
B5.3. A transmisión da 
electricidade.  
B5.4. Elementos dos circuítos 
eléctricos. 
B5.5. Efectos da 
electricidade.  
B5.6. Condutores e illantes.  

un problema dado, atendendo ás 
normas de seguridade.  

CNB5.1.2. Observa, identifica 
e explica algúns efectos da 
electricidade da vida cotiá. 

CMCCT  
CCL 

Observa, identifica e 
explica algúns 
efectos da 
electricidade da vida 
cotiá. 

CNB5.1.3. Expón exemplos de 
materiais condutores e illantes, 
argumentado a súa exposición. 

CMCCT 
CCL 

a 
e 
h 
i 

B5.2. Investigar sobre a evolución 
dun obxecto, aparello ou máquina 
ao longo da historia, utilizando 
distintas fontes de información e 
presentando os resultados en 
diferentes soportes.  

CNB5.2.1. Coñece algúns dos 
grandes descubrimentos e 
inventos da humanidade e 
explica os beneficios ou riscos 
para á sociedade. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

CNB5.2.2. Valora e describe a 
influencia do desenvolvemento 
tecnolóxico nas condicións de 
vida e no traballo. 

CMCCT 
CCL 
CSC  

CNB5.2.3. 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. 

CMCCT 
CCL 
CSC 
CCEC 

B5.7. A ciencia: presente e 
futuro da sociedade. 
Beneficios e riscos das 
tecnoloxías e produtos. 
Importantes descubrimentos e 
inventos. 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS  

a 
b 
d 
e 
h 
i 

B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico, toma de conciencia 
das súas fases e a súa aplicación 
nas Ciencias sociais. Proposta de 
traballo que xurda dun problema, 
acontecemento ou inquedanza e 
que supoña un proceso de 
investigación e acción que 
garanta participación activa do 
alumnado e facilite o proceso de 
autorregulación de aprendizaxes. 
B1.2.Busca e selección de 
información empregando as TIC 
e outras fontes (directas e 
indirectas), organización, análise, 
documentación do proceso 
(mediante uso do cartafoles) e 
comunicación das conclusións. 
B1.3.Planificación e xestión de 
proxectos co fin de acadar 
obxectivos. Iniciativa 
emprendedora.  

B1.1.Realizar un traballo de 
investigación que supoña a 
busca, selección e 
organización de información 
sobre fenómenos previamente 
delimitados, a realización dun 
produto, a documentación do 
proceso e a comunicación do 
resultados.  

CSB1.1.1.Busca 
información (empregando 
as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), 
selecciona a información 
relevante, a organiza, 
analiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica 
oralmente e/ou por escrito. 

CAA 
CD 
CMCCT 
CCL 

Busca información 
(empregando as TIC e 
outras fontes directas 
e indirectas)e 
comunícaas 
oralmente ou por 
escrito. 

CSB1.1.2.Manifesta 
autonomía na planificación 
e execución de accións e 
tarefas, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

CSIEE 
CAA 

Manifesta autonomía 
na planificación e 
execución de accións 
e tarefas e asume 
responsabilidades. 

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

CAA 
CCL 

Realiza as tarefas 
encomendadas 
INDIVIDUAIS E EN 
GRUPO e presenta os 
traballos de maneira 
ordenada, clara e 
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limpa. 
TRABALLANDO 
CON 
PLANIFICACIÓN E 
AUTONOMÍA 

a 
b 
c 
d 

B1.4.Emprego de técnicas de 
estudo individual e de estratexias 
de traballo cooperativo. 
Valoración do esforzo e coidado 
do material. 
B1.5.Participación activa e 
construtiva na vida social, uso 
das normas de convivencia. 
B1.6.A cooperación e o diálogo 
como valores democráticos e 
recursos básicos na resolución 
pacífica de conflitos. 

B1.2.Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar 
un comportamento de respecto 
e tolerancia ante as diferentes 
ideas e achegas alleas nos 
diálogos e debates, valorando 
o esforzo e amosando 
actitudes de cooperación, 
participación e respecto cara 
aos demais. 

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 

Participa en 
actividades 
individuais e de 
grupo, e emprega 
estratexias de traballo 
cooperativo. 

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

CSC 
CAA 

 

b 
e 

B1.7.Utilización da terminoloxía 
propia da área. 

B1.3.Coñecer e utilizar as 
palabras claves e conceptos 

CSB1.3.1.Emprega de 
maneira axeitada o 

CCL 
CAA 

Emprega de maneira 
axeitada o 
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h 
i 
o 

Organización de ficheiros 
temáticos de termos propios da 
área. 
B1.8.Fomento de Técnicas de 
animación á lectura de textos de 
divulgación das Ciencias sociais 
(de carácter social, xeográfico e 
histórico).  
A prensa escrita e dixital como 
fonte de información. 
B1.9.Utilización e lectura de 
diferentes linguaxes textuais e 
gráficos. 

necesarios para ser capaz de 
ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes 
linguaxes recollidos en textos 
de carácter social, xeográfico 
ou histórico. 

vocabulario adquirido para 
ser capaz de ler, escribir e 
falar sobre Ciencias sociais. 

CMCCT 
CSC 

vocabulario 
traballado para ser 
capaz de ler, escribir 
e falar sobre Ciencias 
sociais. 

CCB1.3.2.Expón oralmente 
de forma clara e ordenada, 
contidos relacionados coa 
área, que manifesten a 
comprensión de textos orais 
e /ou escritos de carácter 
xeográfico, social e 
histórico. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CAA 

Expón oralmente  
contidos relacionados 
coa área, que 
manifesten a 
comprensión da 
mesma. 

CSB1.3.3.Analiza 
informacións relacionadas 
coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da 
información e a 
comunicación. 

CCL 
CD 
CMCCT 
CSC 

Manexa e analiza 
algunhas  imaxes, 
táboas, gráficos, 
esquemas sinxelos 
relacionadaos coa 
área empregando de 
ser o caso as 
teccnoloxías da 
información e a 
comunicación. 
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BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

h 
e 

B2.1.O Universo: galaxia, 
estrela, planeta, satélite, asteroide 
e cometa. 

B2.1.Explicar como é e de que 
forma se orixinou o Universo 
e os seus principais 
compoñentes. 

CSB2.1.1.Describe como é 
e de que forma se orixinou 
o Universo e explica os seus 
principais compoñentes 
identificando galaxia, 
estrela, planeta, satélite, 
asteroide e cometa.  

CMCCT 
CCL 

 

h 
e  

B2.2.O sistema Sslar: o Sol e os 
planetas. 

B2.2.Describir as 
características principais do 
Sistema Solar identificando 
diferentes tipos de astros e as 
súas características. 

CSB2.2.1. Describe as 
características, 
compoñentes do Sistema 
Solar, localizando o Sol no 
centro do mesmo e os 
planetas segundo a súa 
proximidade.  

CMCCT 
CCL 

Describe as 
características, 
compoñentes do 
Sistema Solar, 
localizando o Sol no 
centro do mesmo e os 
planetas segundo a 
súa proximidade 

h 
e 
g 

B2.3.O planeta Terra e a Lúa. 
Características. 
B2.4. Movementos terrestres e as 
súas consecuencias: as estacións 
do ano, día e noite, fusos 
horarios. 

B2.3. Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema solar, 
explicando as súas 
características, movementos, 
consecuencias e calcular os 
fusos horarios. 

CSB2.3.1. Define e 
representa o movemento de 
translación terrestre, o eixe 
do xiro e os polos 
xeográficos, asocia as 
estacións do ano ao seu 

CMCCT 
CCL 
CAA 
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B2.5.A translación da Lúa: as 
fases lunares. Eclipses e mareas. 

efecto combinado e calcula 
os fusos horarios.  

CSB2.3.2.Explica o día e a 
noite como consecuencia da 
rotación terrestre e como 
unidades para medir o 
tempo.  

CMCCT 
CCL 
CAA 

Explica o día e a noite 
como consecuencia 
da rotación terrestre 

CSB2.3.3.Define a 
translación da Lúa 
identificando e nomeando 
as fases lunares.  

CMCCT 
CCL 

 

h 
g 
e 
i 

B2.6.Cartografía. Planos, mapas 
e planisferios. Mapas temáticos. 
B2.7. Escalas e signos 
convencionais dun mapa. 
B2.8.Orientación no espazo: 
técnicas, instrumentos e 
estratexias. 
Elaboración dun itinerario coa 
axuda de ferramentas dixitais. 

B2.4.Describir correctamente 
planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, interpretando a 
súa escala e signos 
convencionais. 

CSB2.4.1.Identifica e 
clasifica os diferentes tipos 
de mapas, define que é a 
escala nun mapa e emprega 
e interpreta os signos 
convencionais máis usuais 
que poden aparecer nel. 

CMCCT 
CAA 

Interpreta os signos 
convencionais nun 
mapa . 

e 
g 
h 

B2.9.O clima e factores 
climáticos. 

B2.5.Identificar os elementos 
que inflúen no clima, 
explicando como actúan nel e 

CSB2.5.1.Define clima, 
nomea os seus elementos e 

CMCCT 
CCL 

Define clima, nomea 
os seus elementos E 
INTERPRETA UN 
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o adquirindo unha idea básica de 
clima e dos factores 
determinan o clima en España. 

identifica os factores que 
determinan en España. 

CLIMOGRAMA e 
identifica os factores 
que determinan en 
España 

e 
g 
h 
o 

B2.10.As grandes zonas 
climáticas do planeta.  
B2.11.Tipos de climas de España 
e as súas zonas de influencia. O 
clima en Galicia. 

B2.6.Recoñecer as zonas 
climáticas mundiais e os tipos 
de clima de España 
identificando algunhas das 
súas características básicas. 

CSB2.6.1.Explica que é 
unha zona climática, 
nomeando as tres zonas 
climáticas do planeta e 
describindo as súas 
características principais.  

CMCCT 
CCL  

 

CSB2.6.2 Describe e sinala 
nun mapa os tipos de climas 
de España, e as zonas ás que 
afecta cada un, 
interpretando e analizando 
climogramas de distintos 
territorios de España e 
relacionándoos co clima ao 
que pertence.  

CMCCT 
CAA 
CCL  Interpreta un 

climograma 
relacionándoo co 
clima ao que pertence 
en España. 

h 
i 
o 

B2.12.A paisaxe: elementos que 
a forman, tipos de paisaxes.  
B2.13.Características das 
principais paisaxes de España. 

B2.7.Explicar que é unha 
paisaxe, identificar os 
principais elementos que a 
compoñen e as características 

CSB2.7.1.Define paisaxe, 
identifica os seus elementos 
e explica as características 
das principais paisaxes de 

CCL 
CSC 
CAA 
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das principais paisaxes de 
España 

España valorando a súa 
diversidade. 

e 
h 
io 

B2.14.A diversidade xeográfica 
das paisaxes de España: relevo e 
hidrografía. 
B2.15.O relevo e a rede 
hidrográfica de Galicia. 
Utilización de sistemas de 
información xeográfica. 

B2.8.Describir as 
características do relevo de 
España e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos 
nun mapa. 

CSB2.8.1.Localiza nun 
mapa as principais unidades 
de relevo en España e as 
súas vertentes hidrográficas.  

CMCCT Localiza nun mapa 
algunhas  unidades de 
relevo, OS MARES, 
OCÉANOS E 
ALGÚNS DOS 
GRANDES RÍOS de 
España. 

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

CMCCT Sitúa nun mapa os 
mares, océanos e os 
algúns dos grandes 
ríos de España. 

a 
b 
h 

B2.16.A intervención humana no 
medio. Estudo de campo das 
consecuencias da intervención 
humana na contorna. 
B2.17.A contaminación e o 
cambio climático. 
B2.18.Desenvolvemento sostible 
e consumo responsable. 

B2.9.Explicar a importancia 
da intervención humana no 
medio e favorecer o 
desenvolvemento sostible. 

CSB2.9.1.Explica a 
importancia do coidado do 
medio, así como as 
consecuencias da acción 
humana neste. 

CSC 
CCL 

Explica a importancia 
do coidado do medio, 
así como as 
consecuencias da 
acción humana neste. 

CSB2.9.2.Favorece o 
desenvolvemento sostible e 
o consumo responsable. 

CSC 
CAA 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
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a 
d 
h 

B3.1.A Constitución de 1978. 
B3.2.Dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás. 

B3.1.Explicar a importancia 
que ten a Constitución para o 
funcionamento do Estado 
español, así como os dereitos, 
deberes e liberdades recollidos 
nesta. 

CSB3.1.1.Identifica, 
respecta e valora os 
principios democráticos 
máis importantes 
establecidos na 
Constitución e explica a 
importancia que a 
Constitución ten para o 
funcionamento do Estado 
español. 

CSC 
CCL 

. 

a 
d 
h 

B3.3.Forma de goberno: a 
monarquía parlamentaria. 
B3.4.As principais institucións 
políticas e as súas funcións. 
Elaboración de organigramas. 

B3.2.Identificar as institucións 
políticas que se derivan da 
Constitución. Funcións e 
organización. 

CSB3.2.1.Identifica as 
principais institucións do 
Estado español e describe as 
súas funcións e a súa 
organización. 

CSC 
CCL 

 

CSB3.2.2.Identifica e 
comprende a división de 
poderes do Estado e cales 
son as atribucións recollidas 
na Constitución para cada 
un deles. 
 

CCL 
CSC 

 

a 
d 

B3.5.Entidades territoriais e 
órganos de goberno. As 

B3.3.Describir a organización 
territorial do Estado español 

CSB3.3.1.Explica a 
organización territorial de 

CCL 
CSC 

Localiza en mapas 
políticos a maioría 
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h comunidades autónomas, as 
cidades autónomas e as 
provincias. 

así como os órganos de 
goberno. 

España, nomea as estruturas 
básicas de goberno e 
localiza en mapas políticos 
as distintas comunidades 
autónomas que forman 
España, así como as súas 
provincias. 

das comunidades 
autónomas que 
forman España, así 
como algunha 
provincia 

a 
d 
h 
o 

B3.6.Manifestacións culturais e 
lingüísticas de España. 

B3.4.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas. 

CSB3.4.1.Valora, partindo 
da realidade do estado 
español, a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo 
territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

CSC 
CCL 

Valora, a diversidade 
cultural, política e 
lingüística en España. 

d 
g 
h 
i 

B3.7.Demografía e poboación. 
Variables demográficas. 
B3.8.Conceptos demográficos: 
poboación absoluta, densidade de 
poboación, distribución espacial, 
crecemento natural e crecemento 
real da poboación. 
B3.9.Representación gráfica de 
datos demográficos. 

B3.5.Comprender e interpreta 
os principais conceptos 
demográficos e os factores 
xeográficos, sociais, 
económicos ou culturais que 
inciden nos datos de 
poboación. 

CSB3.5.1.Define 
demografía e poboación, 
comprende os principais 
conceptos demográficos e 
os principais factores que 
afectan á de poboación. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

Comprende os 
principais conceptos 
demográficos. 

CSB3 5.2.Interpreta unha 
pirámide de poboación e 
outros gráficos usados no 
estudo da poboación. 

CMCCT 
CAA 

 



 

Páxina 25 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

d 
g 
h 
o 

B3.10.Poboación de Galicia e 
España: distribución e evolución. 
Representación gráfica dalgúns 
datos demográficos de Galicia 
obtidos en fontes estatísticas: 
INE. 

B3.6.Distinguir os principais 
trazos da poboación española 
explicando a súa evolución e a 
súa distribución demográfica e 
representándoa graficamente.  

CSB3.6.1.Describe os 
principais rasgos da 
poboación española. 

CCL 
CSC 

 

CSB3.6.2.Explica o proceso 
da evolución da poboación 
en España e describe a 
incidencia que tiveron 
nesta, factores como a 
esperanza de vida ou a 
natalidade. 

CCL 
CSC 

 

CSB3.6.3.Describe os 
factores que condicionan a 
distribución da poboación 
española. 

CCL 
CSC 

Describe  factores que 
condicionan a 
distribución da 
poboación española. 

CSB3.6.4 Sitúa nun mapa 
os maiores núcleos de 
poboación en España e as 
zonas máis densamente 
poboadas. 

CSC Sitúa nun mapa os 
maiores núcleos de 
poboación en España 
e as zonas máis 
densamente 
poboadas. 

a 
d 
h 

B3.11.Os movementos 
migratorios: éxodo rural, a 

B3.7.Describir os movementos 
migratorios da poboación 
galega e de España explicando 

CSB3.7.1 Explica o éxodo 
rural, a emigración a 

CCL 
CSC 

Explica o éxodo rural, 
a emigración a 
Europa, e a chegada 
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o emigración a Europa, a chegada 
de inmigrantes ao noso país. 
B3.12.Problemas actuais da 
poboación española. 
Estudo de casos e debates. 

o éxodo rural, a emigración a 
Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país e 
identificar os problemas 
actuais da poboación española. 

Europa, e a chegada de 
inmigrantes ao noso país. 

de inmigrantes ao 
noso país 

CSB3.7.2.Identifica e 
describe os principais 
problemas actuais da 
poboación española: 
migracións, 
envellecemento, etc. 

CCL 
CSC 

Identifica e describe 
os principais 
problemas actuais da 
poboación española: 
migracións, 
envellecemento, etc 

h B3.13.As actividades produtivas: 
recursos naturais e materias 
primas. 
B3.14.Produtos elaborados. 
Artesanía e Industria. Formas de 
produción. 

B3.8.Explicar as diferenzas 
entre materias primas e os 
produtos elaborados, 
identificando as actividades 
que se realizan para obtelos. 

CSB3.8.1.Identifica e 
define materias primas e 
produto elaborado e os 
asocia coas actividades nas 
que se obteñen. 

CCL 
CSC 

Identifica  materias 
primas e produto 
elaborado e os asocia 
coas actividades nas 
que se obteñen. 

CSB3 8.2 Describe 
ordenadamente o proceso de 
obtención dun produto ata a 
súa venda e identifica os 
sectores aos que pertencen. 

CCL 
CSC 
CMCCT  

h 
o 

B3.15.As actividades 
económicas e os sectores 
produtivos de España. 

B3.9.Identificar as actividades 
que pertencen a cada un dos 
sectores económicos, describir 
as características destes 
recoñecendo as principais 

CSB3.9.1.Identifica os tres 
sectores de actividades 
económicas e clasifica 
distintas actividades no 
grupo ao que pertencen. 

CMTC 
CSC 

Identifica os tres 
sectores de 
actividades 
económicas e 
clasifica distintas 
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actividades económicas de 
España. 

actividades no grupo 
ao que pertencen 

 CSB3.9.2.Explica as 
actividades relevantes dos 
sectores primario, 
secundario e terciario en 
España e as súas 
localizacións nos territorios 
correspondentes. 
 
 
 
 

CCL 
CSC 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

g 
o 
h 

B4.1.O tempo histórico. A Idade 
Media e a Idade Moderna: 
duración e datación dos feitos 
históricos significativos que as 
acoutan.  

B4.1.Explicar as 
características de cada tempo 
histórico estudado e certos 
acontecementos desas épocas 
que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia.  

CSB4.1.1Identifica a idea 
de idade da historia e data a 
Idade Media e Moderna, 
asociándoas aos feitos que 
marcan os seus inicios e 
finais. 

CSC 
CMCCT 
CCL 
CCEC 

Data a Idade Media e 
Moderna, 
asociándoas aos feitos 
que marcan os seus 
inicios e finais E 
SITÚAAS NUNHA 
LIÑA DE TEMPO 
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b 
h 
i 

B4.2.As fontes históricas e a súa 
clasificación: fontes primarias e 
secundarias. Elaboración dun 
traballo comparativo entre tipos 
de fontes históricas. 

B4.2.Coñecer a importancia 
das fontes históricas para o 
estudo da historia, 
diferenciando entre fontes 
primarias e secundarias. 

CSB4.2.1.Coñece algunhas 
fontes da historia 
representativas de cada 
unha das idades da historia, 
facendo fincapé na Idade 
Contemporánea. 

CSC 
CMCCT 
CAA 
CCEC 

 

g 
h 
i 

B4.3.Técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos do 
pasado: os mapas históricos e as 
liñas do tempo. 

B4.3.Utiliza as nocións 
básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
relevantes. 

CSB4.3.1.Usa diferentes 
técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos do 
pasado, percibindo a 
duración, a simultaneidade 
e as relacións entre os 
acontecementos.  

CSC 
CMCCT 
CAA 
CCEC 

 

b 
d 
h 
o 

B4.4.A península ibérica na 
Idade Media.  
B4.5.Al-Andalus e os reinos 
cristianos.  
B4.6.O Camiño de Santiago. O 
Románico. O Gótico. Proposta 
de realización dunha 
investigación e exposición sobre 
o Camiño de Santiago. 
B4.7.España e Galicia na Idade 
Moderna.  

B4.4.Identificar e localizar no 
tempo e no espazo os procesos 
e e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais 
máis relevantes da historia de 
España para adquirir unha 
perspectiva global da súa 
evolución. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña 
do tempo as etapas 
históricas máis importantes 
da Idade Media e Idade 
Moderna en España.  

CMCCT 
CSC 
CCEC 

Sitúa nunha liña do 
tempo as etapas 
históricas estudadas. 

CSB4.4.2.Identifica e 
localiza no tempo e no 
espazo os feitos 
fundamentais da historia 
medieval e moderna de 
España, describindo as 

CMCCT 
CSC 
CCEC 
CCL 
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B4.8.A época dos grandes 
descubrimentos. 
B4.9.A monarquía dos Austrias e 
os Borbóns.  
B4.10.A arte na Idade Moderna: 
Renacemento e Barroco. 

principais características de 
cada unha delas.  

CSB4.4.3.Explica aspectos 
relacionados coa forma de 
vida e organización social 
de España das distintas 
épocas históricas estudadas.  

CSC 
CCEC 
CAA 

Explica basicamente 
aspectos relacionados 
coa forma de vida e 
organización social 
de España das 
distintas épocas 
históricas estudadas. 

CSB4.4.4. Describe en orde 
cronolóxica os principais 
movementos artísticos e 
culturais da Idade Media e 
da Idade Moderna en 
España citando aos seus 
representantes máis 
significativos.  

CMCCT 
CSC 
CCEC 

 

CSB4.4.5.Identifica as 
características distintivas 
das culturas que conviviron 
nos reinos peninsulares 
durante a Idade Media 
describindo a evolución 

CCEC 
CSC 
CCL 

Identifica as 
características 
distintivas das 
culturas que 
conviviron nos reinos 
peninsulares durante 
a Idade Media 
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política e os distintos 
modelos sociais. 

CSB4.4.6.Explica as 
características da Idade 
Moderna e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia neste período de 
tempo (Monarquía dos 
Austrias, s. XVI-XVII. Os 
Borbóns, s. XVIII). 

CSC 
CCL 
CCEC 

Explica algunha 
características da 
Idade Moderna.. 

d 
h 
o 

B4.11.Noso patrimonio histórico 
e cultural. 

B4.5.Desenvolver a 
curiosidade por coñecer as 
formas da vida humana no 
pasado, valorando a 
importancia que teñen os 
restos para o coñecemento e 
estudo da historia e como 
patrimonio cultural que hai 
que coidar e legar. 

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. 

CSC 
CCEC 

 

d 
h 
o 

B4.12.Museos, sitios e 
monumentos históricos como 
espazos de aprendizaxe e gozo. 

B4.6.Valorar a importancia 
dos museos, sitios e 
monumentos históricos como 

CSB4.6.1.Aprecia a 
herdanza cultural a escala 
local e nacional como a 

CSC 
CCEC 
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Elaboración dunha guía dun 
museo próximo. 

espazos onde se ensina e 
aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa 
contorna e á súa cultura, 
apreciando a herdanza 
cultural. 

riqueza compartida que hai 
que coñecer, preservar e 
coidar. 

 
 
 
 
 
 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

b 
g 

B1.1. Proposta de pequenas 
investigacións en contextos 
numéricos, xeométricos e 
funcionais. 

B1.1. Describir e analizar 
situacións de cambio para 
encontrar patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos e 

MTB1.1.1. Identifica 
patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións 
de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos e 
funcionais. 

CMCT 
CAA 

É capaz de resolver 
problemas, 
anticipando unha 
solución razoable, 
buscando o proceso 
de resolución máis 
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funcionais, valorando a súa 
utilidade para facer predicións.  

adecuado, amosando 
actitudes de 
valoración das 
diferentes estratexias 
e perseveranza na 
búsqueda de datos e 
de solucións precisas 

b 
g 

B1.2. Achegamento ao método 
de traballo científico mediante o 
estudo dalgunhas das súas 
características e a súa práctica en 
situacións sinxelas. 

B1.2 Coñecer algunhas 
características do método do 
traballo científico en contextos 
de situacións problemáticas a 
resolver. 

MTB1.2.1. Realiza 
estimacións sobre os 
resultados esperados e 
contrasta a súa validez 
valorando as vantaxes e os 
inconvenientes do seu uso. 

CMCT 
CAA 

b 
e 
g 

B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

B1.3. Desenvolver e cultivar 
as actitudes persoais 
inherentes ao traballo 
matemático. 

MTB1.3.1. Distingue entre 
problemas e exercicios e 
aplica as estratexias idóneas 
para cada caso. 

CMCT 
CSIEE 
CAA 

MTB1.3.2. Iniciase na 
formulación de preguntas e 
na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo 
dos conceptos coma na 
resolución de problemas. 

CMCT 
CAA 
CCL 

b 
g 

B1.4. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter 
información, realizar cálculos 

B1.4. Superar bloqueos e 
inseguridades ante resolución 
de situacións descoñecidas. 

MTB1.4.1. Toma decisións 
nos procesos de resolucións 
de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa 

CMCT 
CAA 
CSIEE 
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numéricos, resolver problemas e 
presentar resultados. 

conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

b 
g 

B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

B1.5. Reflexionar sobre as 
decisións tomadas, 
aprendendo para situacións 
semellantes futuras. 

MTB1.5.1. Iníciase na 
reflexión sobre os 
problemas resoltos e os 
procesos desenvoltos, 
valorando as ideas claves, 
aprendendo para situacións 
futuras semellantes. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

b 
e 
g 
h 

B2.1. Números enteiros, 
decimais e fraccións. 
B2.2. A numeración romana. 
B2.3. Orde numérica. Utilización 
dos números ordinais. 
Comparación de números. 
B2.4. Nome e grafía dos 
números de máis de seis cifras.  
B2.5. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: unidades, 
decenas, centenas etc. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas).  

MTB2.1.1. Identifica os 
números romanos aplicando 
o coñecemento á 
comprensión de datacións. 

CMCT 
CCEC 

 

MTB2.1.2. Le, escribe e 
ordena en textos numéricos 
e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), 
utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o 

CMCT 
CAA 
CCL 
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B2.6. O sistema de numeración 
decimal: valor de posición das 
cifras. 
B2.7. O número decimal: 
décimas, centésimas e milésimas. 
B2.8. Fraccións propias e 
impropias. Número mixto. 
Representación gráfica. 
B2.9. Os números decimais: 
valor de posición. 
B2.10. Ordenación de conxuntos 
de números de distinto tipo. 

valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

b 
e 
g 

B2.3. Orde numérica. Utilización 
dos números ordinais. 
Comparación de números. 
B2.5. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: unidades, 
decenas, centenas etc. 
B2.11. Concepto de fracción 
como relación entre as partes o 
todo. 
B2.8. Fraccións propias e 
impropias. Número mixto. 
Representación gráfica. 

B2.2. Interpretar diferentes 
tipos de números segundo o 
seu valor, en situacións da 
vida cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en 
textos numéricos e da vida 
cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de 
posición de cada unha das 
súas cifras. 

CMCT 
CAA 
CCL 

Ten a capacidade de 
interpretar, 
diferenciar, ler, 
escribir, ordear e 
comparar distintos 
tipos de números 
(romanos, enteiros, 
fraccións, decimais) 
utilizando distintos 
tipos de razoamentos 

MTB2.2.2. Ordena números 
enteiros, decimais e 
fraccións básicas por 

CMCT 
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B2.9. Os números decimais: 
valor de posición. 
B2.12. Redondeo de números 
decimais ás décima, centésima 
ou milésima máis próxima.  
B2.13. Redondeo de números 
naturais ás decenas, centenas e 
millares. 

comparación, 
representación na recta 
numérica e transformación 
duns noutros. 

g B2.14. Fraccións equivalentes, 
redución de dúas ou máis 
fraccións a común denominador. 
B2.12. Redondeo de números 
decimais á décima, centésima ou 
milésima máis próxima.  
B2.15. Relación entre fracción e 
número decimal, aplicación á 
ordenación de fraccións. 

B2.3. Realizar operacións e 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, 
facendo referencia implícita ás 
propiedades das operación, en 
situación de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou 
máis fraccións a común 
denominador e calcula 
fraccións equivalentes. 

CMCT  

MTB2.3.2. Redondea 
números decimais á décima, 
centésima ou milésima máis 
próxima. 

CMCT  

MTB2.3.3. Ordena 
fraccións aplicando á 
relación entre fracción e 
número decimal. 

CMCT  

b 
e 
g 

B2.16. Estimación de resultados. B2.4. Utilizar os números 
enteiros, decimais e 
fraccionarios para interpretar e 

MTB2.4.1. Opera cos 
números coñecendo a 
xerarquía das operacións. 

CMCT 
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B2.17. Comprobación de 
resultados mediante estratexias 
aritméticas. 
B2.18. Propiedades das 
operacións e relacións entre elas 
utilizando números naturais. 

intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

MTB2.4.2. Utiliza 
diferentes tipos de números 
en contextos reais, 
establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e 
utilizándoos como 
operadores na interpretación 
e resolución de problemas. 

CMCT 
CCL 

 

MTB2.4.3. Estima e 
comproba resultados 
mediante diferentes 
estratexias. 

CMCT 
CAA 

 

g B2.19. Operacións con números 
naturais: suma, resta, 
multiplicación e división.  
B2.20. Identificación e uso dos 
termos propios da división.  
B2.21. Propiedades das 
operacións e relacións entre elas 
utilizando números naturais. 
B2.22. Operacións con fraccións. 
B2.23. Operacións con números 
decimais. 

B2.5. Operar cos números 
tendo en conta a xerarquía nas 
operacións, aplicando as 
propiedades destas, as 
estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que 
se utilizan segundo a natureza 
do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e 
restas de fraccións co 
mesmo denominador. 
Calcula o produto dunha 
fracción por un número. 

CMCT 

Realiza sumas, restas, 
multiplicacións e 
divisións empregando 
distintos tipos de 
números ( naturais, 
decimais, fraccións), 

MTB2.5.2. Realiza 
operacións con números 
decimais. 

CMCT 
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B2.24. Utilización dos 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división. 

b 
g 

B2.16. Estimación de resultados. 
B2.24. Utilización dos 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división. 
B2.25. Automatización de 
algoritmos.  
B2.26. Descomposición de forma 
aditiva e de forma aditivo-
multiplicativa.  
B2.27. Descomposición de 
números naturais atendendo o 
valor de posición das súas cifras.  
B2.28. Construción de series 
ascendentes e descendentes.  
B2.29. Obtención dos primeiros 
múltiplos dun número dado. 
B2.30. Obtención de todos os 
divisores de calquera número 
menor 100. 

B2.6. Coñecer, utilizar e 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de 
problemas e en situacións da 
vida cotiá. 

MTB2.6.1. Emprega e 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división 
con distintos tipos de 
números, en comprobación 
de resultados en contextos 
de resolución de problemas 
e en situacións cotiás. 

CMCT 
CAA 

É quen de realizar 
cálculos numéricos, 
en situación de 
resolución de 
problemas, mediante 
diferentes 
procedementos 
(incluído o cálculo 
mental) que fagan 
referencia implícita ás 
propiedades das 
operacións 

MTB2.6.2. Descompón de 
forma aditiva e de forma 
aditivo-multiplicativa, 
números menores de un 
millón, atendendo o valor de 
posición das súas cifras. 

CMCT 

MTB2.6.3. Identifica 
múltiplos e divisores 
empregando as táboas de 
multiplicar. 

CMCT 
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B2.31. Descomposición de 
números decimais atendendo o 
valor de posición das súas cifras.  
B2.32. Elaboración e uso de 
estratexias de cálculo mental. 
B2.33. Utilización da 
calculadora. 

MTB2.6.4. Calcula os 
primeiros múltiplos dun 
número dado. 

CMCT 

MTB2.6.5. Calcula todos os 
divisores de calquera 
número menor de 100. 

CMCT 

MTB2.6.6. Calcula o mcm e 
o mcd. 

CMCT 

MTB2.6.7. Descompón 
números decimais 
atendendo o valor de 
posición das súas cifras. 

CMCT 

MTB2.6.8. Elabora e 
emprega estratexias de 
cálculo mental. 

CMCT 
CAA 

MTB2.6.9. Estima e 
redondea o resultado de un 
cálculo valorando a 
resposta. 

CMCT 
CAA 

b 
e 
g 

B2.17. Comprobación de 
resultados mediante estratexias 
aritméticas. 

B2.7. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 

MTB2.7.1 Resolve 
problemas que impliquen o 
dominio dos contidos 

CMCT 
CAA 
CCL 

Resolve e formula 
problemas para os 
que cumpra recoñecer 
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B2.34. Resolución de problemas 
da vida cotiá.  

establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 
recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando 
decisións, valorando as súas 
consecuencias e a 
conveniencia do seu uso.  

CSIEE os aspectos 
cuantitativos da vida 
cotiá que se poden 
expresar empregando 
números e para os 
que haxa que ler, 
escribir, comparar , 
seriar, descomponer, 
representar e ordear 
distintos tipos de 
número ( naturais, 
fraccións e decimais). MTB2.7.2. Reflexiona sobre 

o procedemento aplicado á 
resolución de problemas: 
revisando as operacións 
empregadas, as unidades 
dos resultados, 
comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto e buscando 
outras formas de resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 
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b 
e 
g 

B3.1. Elección da unidade máis 
axeitada para a expresión dunha 
medida. 
B3.2. Realización de medicións. 
B3.3. Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas e superficies 
de obxectos e espazos coñecidos; 
elección da unidade e dos 
instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida. 

B3.1. Escoller os instrumentos 
de medida máis pertinentes en 
cada caso, estimando a medida 
de magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima 
lonxitudes, capacidades, 
masas e superficies; 
elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados 
para medir e expresar unha 
medida, explicando de 
forma oral o proceso 
seguido e a estratexia 
utilizada. 

CMCT 
CCL 
CAA 

 

MTB3.1.2. Mide con 
instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades 
convencionais e non 
convencionais, elixindo a 
unidade máis axeitada para 
a expresión dunha medida. 

CMCT 
CAA 

 

g B3.4. Comparación e ordenación 
de medidas dunha mesma 
magnitude. 
B3.5. Desenvolvemento de 
estratexias para medir figuras de 
maneira exacta e aproximada. 

B3.2. Operar con diferentes 
medidas. 

MTB3.2.1. Suma e resta 
medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e 
superficie en forma simple 
dando o resultado na 
unidade determinada de 
antemán. 

CMCT  
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B3.6. Comparación de 
superficies de figuras planas por 
superposición, descomposición e 
medición. 
B3.7. Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume. 

MTB3.2.2. Expresa en 
forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou 
masa dada en forma 
complexa e viceversa. 

CMCT  

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

CMCT  

MTB3.2.4. Compara 
superficies de figuras planas 
por superposición, 
descomposición e medición. 

CMCT  

g B3.8. Unidades de medida do 
tempo e as súas relación. 
B3.9. Equivalencias e 
transformacións entre horas, 
minutos e segundos. 
B3.10. Lectura en reloxos 
analóxicos e dixitais. 
B3.11. Cálculos con medidas 
temporais. 

B3.3. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida 
diaria. 

MTB3.3.1. Realiza 
equivalencias e 
transformacións entre horas, 
minutos e segundos. 

CMCT Ten a capacidade de 
identificar e 
recoñecer as distintas 
unidades de 
lonxitude, peso, 
superficie e 
capacidade e as súas 
principais 
equivalencias 
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g B3.12. O sistema sesaxesimal. 
B3.13. O ángulo como unidade 
de medida dun ángulo. Medida 
de ángulos. 

B3.4. Coñecer o sistema 
sesaxesimal para realizar 
cálculos con medidas 
angulares. 

MTB3.4.1. Identifica o 
ángulo como medida dun 
xiro ou abertura. 

CMCT  

MTB3.4.2. Mide ángulos 
usando instrumentos 
convencionais. 

CMCT  

b 
g 

B3.14. Resolución de problemas 
de medida. 

B3.5. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para 
a resolución de problemas. 

MTB3.5.1. Resolve 
problemas de medida, 
utilizando estratexias 
heurísticas, de razoamento 
(clasificación, 
recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios...), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando… e tomando 
decisións, valorando as súas 
consecuencias e a 
conveniencia da súa 
utilización. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Pode seleccionar, en 
contextos de 
resolución de 
problemas familiares, 
os instrumentos e 
unidades de medida 
máis adecuados, 
facendo previamente 
estimacións e 
expresando medidas 
de lonxidude, de 
superficie, de peso e 
de capacidade. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
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g B4.1. Posicións relativas de 
rectas e circunferencias. 
B4.2. Ángulos en distintas 
posicións: consecutivos, 
adxacentes, opostos polo 
vértice... 
B4.3. Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descrición de 
posicións e movementos. 
B4.4..A representación elemental 
do espazo, escalas e gráficas 
sinxelas. 

B4.1. Utilizar as nocións 
xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, 
xeometría, perímetro e 
superficie para describir e 
comprender situacións da vida 
cotiá. 

MTB4.1.1. Identifica e 
representa ángulos en 
diferentes posicións: 
consecutivos, adxacentes, 
opostos polo vértice… 

CMCT  

MTB4.1.2. Traza unha 
figura plana simétrica 
doutra respecto dun eixe. 

CMCT  

MTB4.1.3. Realiza 
ampliacións e reducións. 

CMCT  

b 
g 

B4.5. Formas planas e espaciais: 
figuras planas: elementos, 
relación e clasificación. 
B4.6. Clasificación de triángulos 
atendendo aos seus lados e os 
seus ángulos. 

B4.2. Comprender o método 
de calcular a área dun 
paralelogramo, triángulo, 
trapecio e rombo. Calcular a 
área de figuras planas. 

MTB4.2.1. Calcula a área e 
o perímetro de: rectángulo, 
cadrado e triángulo. 

CMCT  

MTB4.2.2. Aplica os 
conceptos de perímetro e 
superficie de figuras para a 
realización de cálculos 
sobre planos e espazos reais 
e para interpretar situacións 
da vida diaria. 

CMCT 
CAA 

 



 

Páxina 44 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

g B4.7. Clasificación de 
cuadriláteros atendendo ao 
paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos 
paralelepípedos. 
B4.8. Concavidade e 
convexidade de figuras planas. 
B4.9. A circunferencia e o 
círculo. Elementos básicos: 
centro, raio, diámetro, corda, 
arco, tanxente e sector circular. 

B4.3. Utilizar as propiedades 
das figuras planas para 
resolver problemas. 

MTB4.3.1. Identifica e 
diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e 
círculo: centro, raio, 
diámetro, corda, arco, 
tanxente e sector circular. 

CMCT 

Identifica as figuras 
xeométricas  básicas ( 
planas e espaciais) 

MTB4.3.2. Utiliza a 
composición e 
descomposición para formar 
figuras planas e corpos 
xeométricos a partir doutras. 

CMCT  

b 
e 
g 

B4.10. Resolución de problemas 
de xeometría relacionados coa 
vida cotiá.  

B4.4. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre 
a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para 
a resolución de problemas. 

MTB4.4.1. Resolve 
problemas xeométricos que 
impliquen dominio dos 
contidos traballados, 
utilizando estratexias 
heurísticas de razoamento 
(clasificación, 
recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando, e tomando 
decisións, valorando as súas 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

Resolve problemas, 
tendo en conta o 
contexto, que 
impliquen o emprego 
das figuras 
xeométricas  básicas, 
reflexionando sobre a 
súa resolución. 
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consecuencias e a 
conveniencia da súa 
utilización. 

MTB4.4.2. Reflexiona 
sobre o proceso de 
resolución de problemas 
revisando as operacións 
utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto e propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

CMCT 
CAA 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

b 
g 

B5.1. Construción de táboas de 
frecuencias absolutas e relativas. 
B5.2. Iniciación intuitiva ás 
medidas de centralización: a 
media aritmética, a moda e o 
rango. 
B5.3. Realización e 
interpretación de gráficas 
sinxelas: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais. 

B5.1. Realizar, ler e 
interpretar representacións 
gráficas dun conxunto de 
datos relativos ao contorno 
inmediato. 

MTB5.1.1. Aplica de forma 
intuitiva a situacións 
familiares as medidas de 
centralización: a media 
aritmética, a moda e o 
rango. 

CMCT 
CAA 

 

MTB5.1.2. Realiza e 
interpreta gráficos moi 
sinxelos: diagramas de 

CMCT 
CAA 
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barras, poligonais e 
sectoriais, con datos obtidos 
de situacións moi próximas. 

b 
e 
g 

B5.4. Análise crítica das 
informacións que se presentan 
mediante gráficas estatísticas. 

B5.2. Facer estimacións 
baseadas na experiencia sobre 
o resultado (posible, 
imposible, seguro, máis ou 
menos probable) de situacións 
sinxelas nas que interveña o 
azar e comprobar o dito 
resultado. 

MTB5.2.1. Realiza análise 
crítica e argumentada sobre 
as informacións que se 
presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

CMCT 
CAA 
CCL Realiza e interpreta 

gráficos sinxelos  de 
maneira crítica e 
argumentativa. 

b 
g 

B5.5. Carácter aleatorio 
dalgunhas experiencias. 

B5.3. Observar e constatar que 
hai sucesos imposibles, 
sucesos que con case toda 
seguridade prodúcense ou que 
se repiten, sendo máis ou 
menos probable esta 
repetición. 

MTB5.3.1. Identifica 
situacións de carácter 
aleatorio. 

CMCT  

MTB5.3.2. Realiza 
conxecturas e estimacións 
sobre algúns xogos 
(moedas, dados, cartas, 
loterías…). 

CMCT 
CAA 

 

b 
e 
g 

B5.6. Iniciación intuitiva ao 
cálculo da probabilidade dun 
suceso. 

B5.4. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a 

MTB5.4.1. Resolve 
problemas que impliquen 
dominio dos contidos 
propios da estatística e 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

Resolve e formula 
problemas en que 
cumpra realizar, ler, 
interpretar e 
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realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

probabilidade, utilizando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 
recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios…), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando 
decisións, valorando as 
consecuencias destas e a 
conveniencia da súa 
utilización. 

comunicar con 
representacións 
gráficas resultados 
dun conxunto de 
datos relativos ao 
contorno inmediato e 
reflexiona sobre dito 
proceso. 

MTB5.4.2. Reflexiona sobre 
o proceso de resolución de 
problemas revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto e propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

a 
c 
d 
e 

B1.1. Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; 
escoita; respecto á quenda de 
palabra; respecto polos 
sentimentos, experiencias, ideas, 
opinións e coñecementos dos e 
das demais.  

B1.1.Participar en situacións 
de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando a 
quenda de palabra e a 
intervención dos e das demais. 

LCB1.1.1. Expresa de 
forma global, ideas, 
opinións e sentimentos con 
certa claridade. 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza a linguaxe oral 
para comunicarse, 
sendo capaz de 
escoitar e recoller 
datos, expresando 
oralmente a súa 
opinión persoal, de 
acordo á súa idade 
(quenda de palabra, 
pedir permiso, 
desculpas, peticións, 
suxestións...). 
Recoñece a 
información verbal e 
a non verbal dos 
discursos orais, 
localizando o máis 
importante da 
información. 
Comprende e produce 
textos orais sinxelos 
segundo a súa 

LCB1.1.2. Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, 
respecto da opinión dos e 
das demais. 

CCL 
CAA 
CSC 

b 
e 

B1.2. Comprensión e expresión 
de mensaxes verbais e non 
verbais, especialmente xestos e 
ton de voz que complementen o 
significado da mensaxe. 

B1.2. Recoñecer a 
información verbal e non 
verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia.  

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

CCL 

LCB1.2.2. Exprésase cunha 
pronunciación e unha 
dicción correctas. 

CCL 

a 
b 
e 

B1.3. Participación en situacións 
de comunicación, espontáneas e 

B1.3. Expresarse con 
coherencia básica de forma 
oral para satisfacer 

LCB1.3.1. Participa 
activamente e con 
coherencia básica en 

CCL 
CD 
CAA 
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dirixidas, utilizando un discurso 
cunha secuencia lineal sinxela. 

necesidades de comunicación 
en diferentes situación de aula. 

diversas situacións de 
comunicación:  
Diálogos 
Exposicións orais seguindo 
un modelo, e guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación.  

CSC 
CSIEE 

tipoloxía: narrativos, 
descritivos, 
informativos e 
argumentativos 
Comprende o sentido 
global dos textos 
orais, recoñecendo as 
ideas principais e as 
secundarias e 
deducindo o 
significado das 
palabras. 
Memoriza e 
reproduce contos, 
historias, textos 
breves e sinxelos 
próximos aos seus 
gustos e intereses. 
Sabe valorar a 
utilidade de 
expresarse con 
corrección e soltura 
na vida social e 
escolar. 

b 
e 

B1.4. Dedución das palabras 
evidentes polo contexto. Interese 
pola ampliación de vocabulario. 
Creación de redes semánticas 
sinxelas. 

B1.4. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras 
evidentes a partir do seu 
contexto de uso. 

LCB1.4.1. Identifica polo 
contexto o significado de 
distintas palabras. 

CCL 

LCB1.4.2. Utiliza o 
vocabulario axeitado a súa 
idade para expresarse con 
progresiva precisión nos 
diferentes contextos de 
comunicación. 

CCL 
CAA 

b 
d 
e 
i 

B1.5. Comprensión global e 
específica de textos orais de 
diversa tipoloxía e procedentes 
de diversas fontes (produción 
didáctica, gravacións, medios de 
comunicación). 

B1.5. Recoñecer o tema e as 
ideas principais de textos orais 
breves e sinxelos de diferente 
tipoloxía, segundo a forma da 
mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 

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: noticias, contos, 

CCL 
CAA 
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comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos). 

folletos informativos, 
narracións, textos 
científicos, anuncios 
publicitarios, receitas 
médicas…. 

Expresa oralmente 
con pronunciación, 
entoación, ritmo e 
volume axeitados 
distintos tipos de 
mensaxes, en 
diferentes situacións e 
finalidades 
comunicativas. 
Comenta con 
capacidade crítica o 
contido, a linguaxe e 
a finalidade de textos 
orais e audiovisuais 
dos medios 
comunicación 

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

CCL 

LCB1.5.4. Utiliza de xeito 
guiado a información 
recollida, para levar a cabo 
diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

b 
d 
e 
i 

B1.5. Comprensión global e 
específica de textos orais de 
diversa tipoloxía e procedentes 
de diversas fontes (produción 
didáctica, gravacións, medios de 
comunicación). 

B1.6. Utilizar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe. 

LCB1.6.1. Utiliza de xeito 
guiado os medios 
audiovisuais e dixitais para 
obter información. 

CCL 
CD 
CAA 

LCB1.6.2. Transforma en 
noticias sinxelas feitos 
cotiás próximos á súa 
realidade, imitando 
modelos. 

CCL 
CSC 
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LCB1.6.3. Comprende de 
forma global o contido 
principal dunha entrevista, 
noticia ou debate infantil 
procedente dos medios de 
comunicación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

b 
e 

B1.6. Audición e reprodución de 
textos adecuados ao nivel que 
estimulen o seu interese. 
B1.7. Dramatizacións de textos 
literarios adaptados á idade e de 
producións propias.  

B1.7. Reproducir textos 
axeitados aos seus gustos e 
intereses. 

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

CCL 
CAA 
CCEC 

LCB1.7.2. Interpreta 
diferentes personaxes, 
reflectindo as súas 
características esenciais, 
memorizando e 
representando as súas 
accións e xestos máis 
definitorios. 

CCL 
CAA 
CCEC 

b 
e 

B1.8. Produción de textos orais 
sinxelos de diferente tipoloxía. 

B1.8. Producir textos orais 
adecuados ao nivel dos 
xéneros máis habituais 
imitando modelos, atendendo 

 LCB1.8.1. Elabora 
comprensiblemente textos 
orais breves e sinxelos do 
ámbito escolar e social, 

CCL 
CAA 
CSIEE 



 

Páxina 52 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a 
súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

adecuados ao nivel, 
imitando modelos. 

LCB1.8.2. Organiza o 
discurso cunha secuencia 
coherente elemental, 
utilizando nexos básicos.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 

B1.9. Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento 
de comunicación e aprendizaxe: 
escoitar e preguntar. 

B1.9. Utilizar de xeito efectivo 
a linguaxe oral: escoitar e 
preguntar. 

LCB 1.9.1. Emprega de 
xeito efectivo a linguaxe 
oral para comunicarse e 
aprender: escoita e pregunta 
para asegurar a 
comprensión.  

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
 

b 
e 

B2.1. Lectura, en silencio e en 
voz alta, de distintos tipos de 
texto próximos á súa experiencia. 

B2.1. Ler en voz alta e en 
silencio diferentes textos. 

LCB2.1.1. Le en voz alta, 
sen dificultade, diferentes 
tipos de textos apropiados á 
súa idade.  

 CCL 
Le en voz alta e en 
silencio diferentes 
textos, valorando o 
progreso na 
velocidade, fluidez e 
a comprensión. 

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

CCL 
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e B2.2. Comprensión de textos de 
diversa tipoloxía, adecuados á 
súa idade, lidos en voz alta e en 
silencio, segundo a súa tipoloxía 
e valorando a lectura como 
medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía 
correcta. 

B2.2. Comprender distintos 
tipos de textos adaptados á súa 
idade e valorar a lectura como 
medio para ampliar o 
vocabulario, fixar a ortografía 
correcta e como gozo persoal. 

LCB2.2.1. Resume, 
respondendo a preguntas e 
reflectindo as ideas 
principais, textos de diversa 
tipoloxía textual.  

CCL 
CAA 

Comprende distintos 
tipos de textos 
adaptados á idade  
Resume un texto lido 
destacando as ideas 
principais. 
Le por propia 
iniciativa 
Utiliza textos en 
diferentes soportes 
para recoller 
información e 
aplicalos en traballos 
persoais 
Concentrarse en 
entender e interpretar 
o significado dos 
textos lidos 

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

CCL 
CAA 

LCB2.2.3. Elabora 
glosarios coas novas 
palabras. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B2.3. Utilización de estratexias 
para a comprensión lectora de 
textos:consideración do título e 
das ilustracións. Identificación de 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado 
estratexias elementais para a 
comprensión lectora de textos 

LCB2.3.1. Identifica as 
palabras clave dun texto. 

CCL 
CAA 

LCB2.3.2. Activa, de forma 
guiada, coñecementos 

CCL 
CAA 
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palabras crave. Anticipación de 
hipótese de significado polo 
contexto. Recoñecemento básico 
da tipoloxía textual. Uso do 
dicionario.  

moi sinxelos de diversa 
tipoloxía. 

previos para comprender un 
texto. 

LCB2.3.3. Formula 
hipóteses sobre o contido do 
texto a partir do título e de 
ilustracións redundantes.  

CCL 
CAA 

LCB2.3.4. Relaciona a 
información contida nas 
ilustracións coa información 
que aparece no texto. 

CCL 
CAA 

LCB2.3.5. Iníciase na 
utilización do dicionario de 
xeito guiado. 

CCL 
CAA 

e B2.4. Gusto pola lectura.  
B2.5. Selección de libros 
segundo o gusto persoal.  
B2.6. Lectura dos libros 
establecidos no Plan lector.  

B2.4. Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

LCB2.4.1. Dedica 
momentos de lecer para a 
lectura voluntaria. 

CCL 

LCB2.4.2. Selecciona 
textos do seu interese en 
función dos seus gustos e 
preferencias.  

CCL 

LCB2.4.3. Identifica e 
resume o argumento de 

CCL 
CAA 
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lecturas realizadas e dá 
referencias básicas, como o 
título. 

e 
i 

B2.7. Uso da biblioteca para a 
procura de información e 
utilización da mesma como fonte 
de información e lecer. 

B2.5. Usa a biblioteca para 
localizar libros axeitados aos 
seus intereses.  

LCB2.5.1. Consulta na 
biblioteca, de xeito guiado, 
diferentes fontes 
bibliográficas e textos en 
soporte informático para 
obter información sobre 
temas do seu interese e 
necesarios para as súas 
tarefas de aula. 

CCL 
CD 
CAA 

a 
b 
e 

B2.8. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

B2.6. Mostrar interese por ter 
unha biblioteca propia. 

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

CCL 
CSC 

a 
e 

B2.9.Identificación da finalidade 
das mensaxes transmitidos polo 
texto. 

B2.7. Identifica a estrutura de 
diferentes textos lidos, 
centrándose na interpretación 
do seu significado. 

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

CCL 
CAA 
CSC 

LCB2.7.2. Formula 
hipótese, de xeito guiado, 
sobre a finalidade de 
diferentes textos moi 
sinxelos a partir da súa 

CCL 
CAA 
CSC 
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tipoloxía, e dos elementos 
lingüísticos e non 
lingüísticos moi 
redundantes, axeitados á súa 
idade. 

b 
e 
i 

B2.10. Utilización guiada das 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da 
información.  

B2.8. Utilizar de xeito guiado 
as Tecnoloxías da Información 
e Comunicación para a 
procura da información.  

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

CCL 
CD 
CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
 

b 
e 
m 

B3.1. Produción de textos de 
diversa tipoloxía atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos) para 
comunicar coñecementos, 
experiencias e necesidades. 

B3.1. Producir textos seguindo 
un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, 
cohesivas de xeito elemental, 
aplicando as regras 
ortográficas de nivel e 
coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con 
axuda e en diferentes 
soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, 
utilizando elementos de 
cohesión básicos: noticias, 
contos, folletos 
informativos, narracións, 

CCL 
CD 
CAA 

Produce textos con 
intencións 
comunicativas con 
coherencia. 
Aplica as regras 
ortográficas, 
coidando a caligrafía, 
a orde e a 
presentación. 
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B3.2. Cohesión do texto: 
mantemento do tempo verbal, 
puntuación, concordancia básica. 
B3.3. Aplicación das normas 
ortográficas axeitadas ao nivel. 

textos científicos, anuncios 
publicitarios, receitas, 
instrucións, normas…. 

Escribe de xeito 
correcto e coherente 
distintos tipos de 
textos, empregando 
os procedementos 
axeitados para 
estruturar o texto 
(nexos, signos de 
puntuación, etc.) 
traballados 
Escribe diferentes 
tipos de textos 
utilizando estratexias 
de composición 
traballadas. 
Escribe con 
corrección ditados 
que recollen 
dificultades 
ortográficas 
traballadas. 
Utiliza o dicionario 
como recurso para 
resolver dúbidas 

LCB3.1.2. Respecta as 
normas gramaticais e 
ortográficas básicas, propias 
do nivel. 

CCL 

LCB3.1.3. Reproduce 
textos ditados sinxelos. 

CCL 

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

CCL 
CAA 

B3.4. Valoración da propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 
compañeiros. 

B3.2. Valorar a súa propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 
compañeiros. 

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

CCL 
CSC 

b 
e 

B3.5. Normas e estratexias para a 
produción de textos: 
planificación (función, 
destinatario, xeración de ideas, 
estrutura...). Textualización en 

B3.3. Aplicar, con axuda, 
todas as fases do proceso de 
escritura na produción de 
textos escritos de distinta 
índole: planificación, 

LCB3.3.1. Emprega, de 
xeito guiado e segundo 
modelos, estratexias de 
planificación, textualización 
e revisión do texto. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
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frases elementais con secuencia 
lineal.  
B3.6. Revisión e mellora do 
texto.  

textualización, revisión e 
reescritura.  

LCB3.3.2. Utiliza, con 
axuda e para escribir textos 
sinxelos, borradores que 
amosan: a xeración e 
selección de ideas, a 
revisión ortográfica e da 
secuencia coherente do 
escrito. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

sobre a lingua, o seu 
uso ou a ortografía 
das palabras 

b 
e 
i 

B3.7. Creación de textos 
utilizando a linguaxe verbal e 
non verbal con intención 
informativa: carteis publicitarios. 
Anuncios. Cómics. 

B3.4. Elaborar proxectos 
individuais ou colectivos de 
carácter informativo sobre 
diferentes temas do área. 

LCB3.4.1. Elabora, de 
forma guiada, gráficas 
sinxelas a partir de datos 
obtidos de experiencias 
realizadas. 

CCL 
CAA 

LCB3.4.2. Elabora e 
presenta, de forma guiada, 
textos sinxelos, que ilustra 
con imaxes, en diferentes 
soportes (papel e dixital), de 
carácter redundante co 
contido: carteis 
publicitarios, anuncios e 
cómics. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
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a 
d 
e 
m 

B3.8. Uso dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

B3.5. Usar unha linguaxe 
respectuosa coa diversidade, 
evitando expresións 
discriminatorias e prexuízos.  

LCB3.5.1. Exprésase, por 
escrito, evitando unha 
linguaxe non sexista e non 
respectuosa coas diferenzas.  

CCL 
CSC 

e 
i 

B3.9. Creación de textos 
utilizando as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación 
de xeito guiado. 

B3.6. Utilizar as Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación de modo 
eficiente e responsable para 
presentar as súas producións.  

LCB3.6.1. Usa con axuda 
as Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

e 
i 

B3.10. Produción de textos 
segundo Plan de escritura do 
centro.  

B3.7. Escribir os textos 
establecidos no Plan de 
escritura.  

LCB3.7.1. Produce os 
textos establecidos no plan 
de escritura axeitados á súa 
idade e nivel.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  

b 
e 

B4.1. A palabra.  
B4.2. Recoñecemento das 
distintas clases de palabras 
(nome, verbo, adxectivo, 
pronomes, artigos). 
Características e uso de cada 
clase de palabra. 

B4.1. Aplicar os 
coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a 
gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario 
(formación e significado das 
palabras e campos 

LCB4.1.1. Recoñece e 
identifica as categorías 
gramaticais básicas: 
presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar 
características do nome, 
expresar acción. 

CCL Recoñece nun texto 
as diferentes clases de 
palabras e clasifícaas 
correctamente. 
Recoñece a oración 
como un conxunto de 
palabras ordeadas que  
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B4.3. Tempos verbais: presente, 
pasado e futuro. 
B4.4. Ortografía: utilización das 
regras básicas de ortografía e 
puntuación.  

semánticos), así como as 
regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación 
máis eficaz. 

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

CCL teñen sentido e 
identifica o suxeito e 
o predicado.  
Recoñece e utiliza 
correctamente as 
formas e tempos 
verbais traballados.  
Identifica e utiliza 
palabras sinónimas, 
antónimas, 
monosémicas, 
polisémicas, 
homónimas e 
parónimas 
Busca no dicionario 
palabras das que 
descoñece o 
signifcado, así como 
palabras sinónimas e 
antónimas de outras. 
Recoñece nun texto 
as diferentes clases de 
palabras e as clasifica 
correctamente. REPE 

LCB4.1.3. Diferenza 
familias de palabras. 

CCL 

LCB4.1.4. Utiliza as 
normas ortográficas básicas. 

CCL 

e B4.5. Recoñecemento das 
distintas clases de palabras 
(nome, verbo, adxectivo, 
pronomes, artigos). 
Características e uso de cada 
clase de palabra. 
B4.6. Vocabulario. Frases feitas. 
Formación de substantivos, 
adxectivos e verbos. Recursos 
derivativos: prefixos e sufixos.  
B4.7. Recoñecemento dos 
constituíntes oracionais: a 
oración simple, suxeito e 
predicado. 

B4.2. Desenvolver as 
destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza palabras 
sinónimas, antónimas, 
polisémicas, frases feitas, 
na expresión oral e escrita.  

CCL 

LCB4.2.2. Utiliza, segundo 
modelo, prefixos e sufixos e 
crea palabras derivadas. 

CCL 

LCB4.2.3. Recoñece a 
oración simple, distingue 
suxeito e predicado. 

CCL 
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b 
e 

B4.8. Clases de nomes: comúns e 
propios. 
B4.9. As relacións gramaticais 
Recoñecemento e explicación 
reflexiva das relacións que se 
establecen entre o substantivo e o 
resto dos compoñentes do grupo 
nominal. 

B4.3. Desenvolver estratexias 
para mellorar a comprensión 
oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.3.1. Clasifica e usa 
os tipos de nomes para 
elaborar textos escritos 
sinxelos 

CCL  

LCB4.3.2. Aplica as normas 
de concordancia de xénero e 
número, na expresión oral e 
escrita. 

CCL 

LCB4.3.3. Aplica, con 
axuda, as normas de 
acentuación (sílabas 
tónicas) nas súas 
producións escritas. 

CCL 

LCB4.3. 4. Utiliza signos 
de puntuación nas súas 
composicións escritas. 

CCL 

LCB4.3.5. Utiliza unha 
sintaxe básica nas 
producións escritas propias. 

CCL 

e 
i 

B4.10. Utilización do material 
multimedia educativo ao seu 
alcance e propio da súa idade. 

B4.4. Utilizar programas 
educativos dixitais para 
realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

LCB4.4.1. Utiliza de forma 
guiada, distintos programas 
educativos dixitais.  

CCL 
CD 
CAA 
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d 
e 
o 

B4.11. Valoración da diversidade 
da lingua na nosa comunidade 
autónoma. 

B4.5. Valorar a diversidade 
lingüística da comunidade 
autónoma.  

LCB4.5.1. Valora a 
diversidade lingüística da 
comunidade autónoma.  

CCL 
CSC 

d 
e 
o 

B4.12. Identificación das 
similitudes e diferenzas entre as 
linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

B4.6. Comparar aspectos 
básicos das linguas que coñece 
para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada. 

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

CCL 
CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

d 
e 

B5.1. Valoración dos textos 
literarios como fonte de gozo 
persoal. 

B5.1. Valorar os textos 
literarios como fonte de lecer e 
información. 

LCB5.1.1. Valora e 
recoñece de forma global, 
distintos textos literarios 
sinxelos, como fonte de 
lecer e de información. 

CCL 
CCEC Le, comprende e 

comenta de forma 
dirixida, textos 
literarios de xéneros e 
épocas diferentes.  
Recoñece  e 
diferencia os 
principais tipos de 
textos: narrativos, 
teatrais, divulgativos 
e poéticos.  

d 
e 

B5.2. Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura actual.  
B5.3. Lectura comentada de 
poemas, relatos e obras teatrais.  

 B5.2. Facer a lectura 
expresiva e interpretativa de 
textos literarios narrativos, 
líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da 
linguaxe literaria. 

LCB5.2.1. Realiza, de xeito 
guiado, lecturas comentadas 
de textos narrativos sinxelos 
de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura 
actual. 

CCL 
CCEC 
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Identificación de recursos 
literarios moi básicos.  

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

CCL 
CAA 

Crea breves textos 
literarios imitando 
modelos dados.  
Aprende e relata 
textos narrativos 
sinxelos.  
Identifica algún dos 
principais recursos 
literarios: a 
personificación, a 
comparación e a 
metáfora. 

d 
e 

B5.4. Valoración de recursos 
literarios.  

B5.3. Valorar os recursos 
literarios da tradición oral: 
poemas, cancións, contos, 
refráns e adiviñas. 

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

CCL 
CCEC 

b 
e 

B5.5. Creación de textos 
literarios moi sinxelos, en prosa 
ou en verso: contos, poemas, 
adiviñas, cancións e teatro.  

 B5.4. Reproducir a partir de 
modelos dados textos literarios 
moi sinxelos, en prosa ou en 
verso, con sentido estético e 
creatividade: contos e poemas. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, 
sinxelos textos literarios 
moi sinxelos (contos, 
poemas) a partir de pautas 
ou modelos dados. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

a 
b 
e 

B5.6. Comprensión, 
memorización e recitado de 
textos literarios co ritmo, 
entoación e dicción adecuados.  

B5.5. Reproducir textos 
literarios breves e sinxelos e 
adaptados á idade.  

LCB5.5.1. Memoriza e 
reproduce textos orais moi 
sinxelos adecuados á súa 
idade: contos, poemas ou 
cancións. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

d 
e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios.  

B5.6. Participar con interese 
en dramatizacións de textos 
literarios adaptados á idade. 

LCB5.6.1. Realiza 
dramatizacións 
individualmente e en grupo 

CCL 
CAA 
CCEC 
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de textos literarios breves e 
sinxelos, axeitados á súa 
idade. 

CSC 

a 
b 
e 
o 

B5.8. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada) como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de lecer persoal. 

B.5.7. Valorar a literatura en 
calquera lingua, especialmente 
en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de lecer persoal. 

LCB.7.1. Valora a literatura 
en calquera lingua, 
especialmente en lingua 
galega, como vehículo de 
comunicación e como 
recurso de lecer persoal.  

CCL 
CSC 
CCEC 

 
 
 
 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Mínimos esixibles 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

a 
e 

B1.1. Comprensión de textos 
orais procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, con 
especial incidencia na noticia, 

B1.1. Comprender textos orais 
sinxelos procedentes da radio, 
da televisión ou da internet, 
identificando os aspectos 

LGB1.1.1. Comprende as 
ideas principais dun texto oral 
sinxelo, procedentes da radio, 
da televisión ou de internet, 

CCL 
CAA 

Le e (SE O LE, NON 
É DO BLOQUE 
COMUNICACIÓN 
ORAL) comprende 
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na entrevista, na reportaxe 
infantil e nos debates de 
actualidade, para obter 
información xeral sobre feitos e 
acontecementos que resulten 
significativos e distinguindo, de 
maneira xeral, información de 
opinión e elaboración dun 
resumo. 

xerais máis relevantes así 
como as intencións, valores e 
opinións explícitos. 

identifica o tema e elabora un 
resumo. 

de forma global o 
contido dun relato, 
identificando as ideas 
principais.  
 
Interpreta palabras e 
frases do texto coa 
axuda do contexto. 
 
Identifica e resume os 
elementos esenciais 
en textos escritos, 
literarios e non 
literarios (personaxes, 
ambiente, argumento, 
diálogo, descricións, 
narracións...). 
TAMÉN SERÍA DO 
BLOQUE DOUS. 
 
Interpreta expresións 
que teñen sentido 
literal ou figurado. 

LGB1.1.2. Comprende o 
significado literal e inferencial 
dun texto oral sinxelo, 
distinguindo, de maneira xeral, 
información de opinión. 

CCL 
CSC 

b 
d 
e 
i 

B1.2.Valoración dos medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe. 
B1.3. Uso de documentos 
audiovisuais como medio de 
obter, identificar, seleccionar, 
clasificar, con progresiva 
autonomía informacións 
relevantes para aprender. 

B1.2. Valorar e utilizar os 
documentos audiovisuais dos 
medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede a 
documentos audiovisuais e 
dixitais, para obter, seleccionar 
e clasificar, con certa 
autonomía, a información 
relevante e necesaria para 
realizar traballos ou completar 
información, valorando os 
medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

LGB1.2.2. Elabora textos orais 
sinxelos imitando modelos de 
calquera medio de 
comunicación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
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a 
b 
c 
e 
o 

B1.4. Interpretación elemental 
en textos orais da retranca, da 
ironía e de dobres sentidos. 

B1.3. Interpretar 
correctamente a retranca, a 
ironía e os dobres sentidos, en 
situacións de comunicación 
nas que estes resulten bastante 
evidentes. 

LGB1.3.1. Interpreta en 
producións orais a retranca, a 
ironía e os dobres sentidos. 

CCL  
Ordena a secuencia 
temporal da historia. 
 
 
Le en voz alta con 
pronunciación e 
entoación correctos 
respectando as pausas 
que marcan os signos 
de puntuación nos 
diferentes tipos de 
textos traballados. 
 
 
  
Extrae información 
dun texto lido: 
sentimentos das 
personaxes, 
características, 
contexto... a través da 
información dada nel.  

a 
b 
c 
e 
o 

B1.5. Comprensión e produción 
de textos orais breves para 
aprender e para informarse, 
tanto os creados con finalidade 
didáctica como os de uso cotián, 
de carácter informal (conversas 
entre iguais e no equipo de 
traballo) e dun maior grao de 
formalización (exposicións da 
clase, entrevistas ou debates). 

B1.4. Comprender e producir 
textos orais propios do uso 
cotián ou do ámbito 
académico. 

LGB1.4.1. Participa 
axeitadamente nunha conversa 
entre iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas 
propias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

LGB1.4.2. Sigue unha 
exposición da clase e extrae, 
de xeito global, as ideas máis 
destacadas. 

CCL 
CAA 

LGB1.4.3. Iníciase na 
elaboración de pequenas 
exposicións orais na aula 
adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 

CCL 
CSIEE 
CAA 
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describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso. 

ESTE SERÍA DO 
BLOQUE DOUS, 
NON DESTE. 
 
Expresa a súa opinión 
sobre a lectura, 
contando o que máis 
ou menos lle gusta e 
o final da historia. 
TAMÉN É 
RELATIVO AO 
BLOQUE DOUS. 
Le autonomamente 
aplicando as 
estratexias adecuadas 
da lectura. ESTÁ 
INCLUIDO 
NOUTRO MÍNIMO 
ANTERIOR 
 
 
 

LGB1.4.4. Participa 
activamente no traballo en 
grupo, así como nos debates. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB1.4.5. Identifica o grao de 
formalidade da situación de 
comunicación e axusta a este a 
súa produción. 

CCL 

a 
c 
e 

B1.6. Actitude de escoita 
adecuada ante situacións 
comunicativas (tolerancia ás 
opinións, escoita atenta, 
respecto das de quen fala sen 
interrupcións inadecuadas). 

B1.5. Manter unha actitude de 
escoita activa, respectando as 
opinións dos e das demais. 

LGB1.5.1. Atende as 
intervencións dos e das demais 
en actos de fala orais, sen 
interromper. 

CCL 
CSC 

LGB1.5.2. Respecta as 
opinións dos e das demais. 

CCL 
CSC 

a 
c 
d 
e 

B1.7. Participación e 
cooperación nas situacións 
comunicativas de relación social 
especialmente as destinadas a 
favorecer a convivencia 
(debates, exposicións curtas, 

B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e 
respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.6.1. Respecta as 
quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

CCL 
CSC 
CAA 

LGB1.6.2. Respecta as 
opinións das persoas 
participantes nos intercambios 

CCL 
CSC 
CCEC 
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conversas, expresións 
espontáneas, asembleas, 
narracións orais, entrevistas) 
con valoración e respecto das 
normas que rexen a interacción 
oral (quendas de palabra, roles 
diversos no intercambio, 
respecto ás opinións das demais 
persoas, ton de voz, posturas e 
xestos adecuados). 

orais e é consciente da 
posibilidade de empregar a 
lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da 
escola ou fóra dela.  

ENGADIRÍA: 
Planifica e elabora un 
discurso oral 
coherente sobre un 
tema académico 
relacionado cos 
contidos do seu curso 
para expoñelo 
oralmente ante a 
clase. 
 
Participa nas 
actividades orais con 
interese e iniciativa 
elaborando pequenos 
discursos: debates, 
anuncios... 

LGB1.6.3. Emprega unha 
postura e xestualidade 
adaptada ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa 
comprensión. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.6.4. Exprésase cunha 
pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e 
volume. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.6.5. Participa na 
conversa formulando e 
contestando preguntas. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

a 
b 
e 

B1.8. Uso de estratexias 
elementais para comprender e 
facer comprender as mensaxes 
orais: fluidez, claridade, orde, 

B1.7. Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 

LGB1.7.1. Planifica e elabora 
un discurso oral coherente, sen 
contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un 

CCL 
CAA 
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léxico apropiado, pronuncia 
correcta, ton de voz, entoación, 
xestualidade, incorporación das 
intervencións das demais 
persoas e formulación de 
preguntas coherentes. 

innecesarias e usando nexos 
adecuados. 

vocabulario adecuado á súa 
idade. 

LGB1.7.2. Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando nexos 
básicos adecuados. 

CCL 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro 
lingüístico (formal ou 
informal) adecuado a cada 
contexto. 

CCL 
CSC 

LGB1.7.4. Amosa un discurso 
oral fluído, claro, cunha 
pronuncia e entoación axeitada 
e propia da lingua galega. 

CCL 
CCEC 

b 
e 
i 

B1.9. Produción de textos orais 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación social mediante 
simulación para ofrecer e 
compartir información. 

B1.8. Elaborar textos orais 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación. 

LGB1.8.1. Elabora textos 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

d 
e 

B1.10. Utilización de estratexias 
para potenciar a expresividade 
das mensaxes orais (miradas e 
posturas corporais). 

B1.9. Reforzar a eficacia 
comunicativa das súas 
mensaxes orais, coa utilización 

LGB1.9.1. Utiliza a 
expresividade corporal: 
miradas e postura corporal 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 
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de elementos propios da 
linguaxe non verbal. 

para reforzar o sentido das 
súas producións orais. 

b 
d 
e 

B1.11. Actitude de cooperación 
e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.10. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

e 
o 

B1.12. Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.11. Interesarse por amosar 
unha pronuncia e entoación 
adecuadas. 

LGB1.11.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto 
comunicativo. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

a 
d 
e 
o 

B1.13. Uso, de maneira xeral, 
dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

B1.12. Usar, de maneira xeral, 
unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa, de maneira 
xeral, unha linguaxe non 
sexista. 

CCL 
CSC 

LGB1.12.2. Usa, de maneira 
xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas. 

CCL 
CSC 

a 
d 
e 
o 

B1.14. Recoñecemento e 
valoración, de maneira global, 
das diferenzas dialectais orais da 
lingua galega, como elemento 
enriquecedor da lingua. 

B1.13. Recoñecer, de maneira 
global, e valorar as diferenzas 
dialectais orais da lingua 
galega. 

LGB1.13.1. Recoñece textos 
orais sinxelos pertencentes a 
diferentes variedades dialectais 
moi evidentes da lingua 
galega. 

CCL 
CCEC 



 

Páxina 71 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Mínimos esixibles 

LGB1.13.2. Valora as 
diferenzas dialectais orais da 
lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística 
e cultural e o estándar como 
variante unificadora. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 
o 

B1.15. Identificación da lingua 
galega con calquera contexto de 
uso oral da lingua: en diferentes 
ámbitos profesionais (sanidade, 
educación, medios de 
comunicación...) e en conversas 
con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

B1.14. Identificar a lingua 
galega con calquera contexto 
de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua 
galega oral con calquera 
contexto profesional: sanidade, 
educación, medios de 
comunicación... 

CCL 
CCEC 

LGB1.14.2. Recoñece a 
validez da lingua galega para 
conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 
 

CCL 
CCEC 
CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 
e 
i 

B2.1. Comprensión da 
información relevante en textos 
das situacións cotiás de relación 

B2.1. Comprender, buscar, 
localizar e seleccionar 
información explícita en textos 

LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante de 
textos procedentes dos medios 

CCL 
CD 
CSC 

Le autónomamente  
comprendendo de 
forma global o 
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j 
o 

social: correspondencia, normas, 
programas de actividades, 
convocatorias. 
B2.2. Comprensión de textos 
sinxelos procedentes dos medios 
de comunicación social 
(incluídas webs infantís e 
xuvenís) con especial incidencia 
na noticia e na entrevista para 
obter información xeral, 
localizando informacións 
destacadas. 
B2.3. Comprensión de textos 
sinxelos do ámbito escolar en 
soporte papel ou dixital para 
aprender e para informarse, 
tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de 
uso social (folletos informativos 
ou publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos 
literarios). 

escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) 
e iniciar a realización de 
inferencias para determinar 
intencións e dobres sentidos 
bastante evidentes. 

de comunicación social ou 
propios de situacións cotiás. 

contido dun relato, 
identificando as ideas 
principais.  
 
Interpreta palabras e 
frases do texto coa 
axuda do contexto 
(ESTARÍA 
INCLUIDO NO 
ANTERIOR) 
 
Identifica e resume os 
elementos esenciais 
en textos escritos, 
literarios e non 
literarios (personaxes, 
ambiente, argumento, 
diálogo, descricións, 
narracións...). 
 

LGB2.1.2. Identifica as ideas 
principais e secundarias dun 
texto (narrativo, descritivo e 
expositivo). 

CCL 

LGB2.1.3. Busca, localiza e 
selecciona información 
concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de 
palabras e expresións polo 
contexto. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.4. Interpreta, 
personificacións, hipérboles, 
ironías e dobres sentidos en 
textos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a 
estrutura dun texto e recoñece 
algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, 
sinónimos, anáforas). 

CCL 
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LGB2.1.6. Identifica o punto 
de vista do autor ou autora e 
diferencia, de maneira xeral, 
información, opinión e 
publicidade de carácter 
bastante evidente. 

CCL 
CAA 

Interpreta expresións 
que teñen sentido 
literal ou figurado 
 
Ordena a secuencia 
temporal da historia. 
 
Le en voz alta con 
pronunciación e 
entoación correctos 
respectando as pausas 
que marcan os signos 
de puntuación nos 
diferentes tipos de 
textos traballados. 
ESTARÍA 
REPETIDO NESTE 
BLOQUE E NO 
ANTERIOR, PERO 
PODE IR NOS 
DOUS. 
 
Extrae información 
dun texto lido: 

LGB2.1.7. Emprega o 
dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.8. Fai unha lectura 
rápida, selectiva ou integral en 
función das necesidades de 
cada momento. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

b 
e 

B2.4. Integración de 
coñecementos e de informacións 
procedentes de diferentes 
soportes para aprender, 
identificando e interpretando, 
con especial atención os datos 
que se transmiten mediante 
gráficos, esquemas e 
ilustracións. 

B2.2. Interpretar e 
comprender, de maneira xeral, 
a información procedente de 
gráficos, esquemas sinxelos e 
ilustracións redundantes. 

LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira xeral, 
a información de gráficos, 
esquemas sinxelos e 
ilustracións redundantes, 
relacionándoa co contido do 
texto que acompaña. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 
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b 
e 

B2.5. Subliñado, 
esquematización e resumo da 
información relevante dun texto 
sinxelo. 

B2.3. Realizar o subliñado das 
ideas principais dun texto 
sinxelo, e esquematizar e 
resumir o seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo. 

CCL 
CAA 

sentimentos das 
personaxes, 
características, 
contexto... a través da 
información dada nel.  
 
Expresa a súa opinión 
sobre a lectura, 
contando o que máis 
ou menos lle gusta e 
o final da historia. 
 
 
Le autonomamente 
aplicando as 
estratexias adecuadas 
da lectura.  
 

LGB2.3.2. Esquematiza as 
ideas dun texto sinxelo, 
indicando as ideas principais e 
secundarias. 

CCL 
CAA 

LGB2.3.3. Realiza o resumo 
dun texto sinxelo. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B2.6. Uso de certas estratexias 
de control do proceso lector 
(anticipación, formulación de 
hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar certas 
estratexias para mellorar a 
lectura.  

LGB2.4.1. Deduce o posible 
contido dun texto sinxelo antes 
de lelo, axudándose do título e 
as ilustracións. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.4.2. Relé un texto e 
marca as palabras clave para 
acadar a comprensión integral, 
cando é preciso. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

b 
e 
i 

B2.7. Uso dirixido das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a 
localización, selección, 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías 
da información para tratar a 
información nun texto sinxelo. 

LGB2.5.1. Utiliza as 
tecnoloxías da información 
para localizar e seleccionar a 
información nun texto sinxelo 
adecuado á súa idade. 

CCL 
CD 
CAA 
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interpretación e organización da 
información. 

LGB2.5.2. Utiliza as 
tecnoloxías da información 
para organizar a información 
dun texto sinxelo adecuado á 
súa idade.  

CCL 
CD 

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios 
dixitais para interpretar a 
información dun texto. 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

b 
e 
o 

B2.8. Realización de diferentes 
tipos de lectura: de 
investigación, de aprendizaxe, 
de gozo persoal, de resolución 
de problemas. 

B2.6. Realizar diferentes tipos 
de lectura. 

LGB2.6.1. Realiza diferentes 
tipos de lectura en función de 
cada texto: de investigación, 
de aprendizaxe, de gozo 
persoal ou de resolución de 
problemas.  

CCL 
CSIEE 
CAA 

a 
b 
e 

B2.9. Lectura expresiva de 
textos literarios e non literarios, 
de diferente tipoloxía textual. 
B2.10. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios 
e non literarios. 

B2.7. Ler expresivamente 
textos de diversa tipoloxía 
(dramatizando cando é 
preciso) con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, 
ritmo e velocidade, adecuados 

LGB2.7.1. Descodifica con 
precisión e rapidez as palabras. 

CCL 
CAA 

LGB2.7.2. Le textos en voz 
alta con fluidez e precisión. 

CCL 

LGB2.7.3. Le textos en voz 
alta con ritmo, velocidade e 
ton da voz adecuados. 

CCL 
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ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz 
alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a 
coñecer un texto descoñecido, 
ler para compartir información 
que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia 
da súa interpretación.  

LGB2.7.4. Le en voz alta 
adaptándose ao interese do 
auditorio: gozar escoitando, 
obter nova información... 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.7.5. Fai lecturas 
dramatizadas de textos. 

CCL 
CSC 

a 
b 
e 
i 

B2.11. Uso da biblioteca de aula 
e do centro, amosando certo 
coñecemento da súa 
organización (catalogación, 
funcionamento) e participación 
en actividades literarias e na 
elaboración de propostas. 
B2.12. Comezo no uso das 
bibliotecas, incluíndo as 
virtuais, de xeito cada vez máis 
autónomo, para obter 
información e modelos para a 
produción escrita. 

B2.8. Usar as bibliotecas da 
aula e do centro, así como as 
virtuais, con certa autonomía, 
comprendendo como se 
organiza e colaborando no seu 
coidado e mellora. 

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de 
aula con certa autonomía, para 
obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e 
mellora. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de 
centro con certa 
autonomía,para obter datos e 
informacións, e colabora no 
seu coidado e mellora. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas 
virtuais, para obter datos e 
informacións, con certa 
autonomía. 

CCL 
CAA 
CD 
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a 
b 
e 

B2.13. Mantemento adecuado e 
ampliación da biblioteca 
persoal. 

B2.9. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia, física ou 
virtual. 

LGB2.9.1. Amosa interese 
pola conservación e 
organización dos seus libros 
físicos e/ou virtuais. 

CCL 
CAA 
CSC 

a 
b 
e 

B2.14. Interese polos textos 
escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio de 
comunicación de experiencias. 

B2.10. Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación.  

LGB2.10.1. Amosa interese 
pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

a 
b 
e 
m 

B2.15. Desenvolvemento da 
autonomía lectora, amosando 
capacidade de elección de temas 
e de textos e de expresión das 
preferencias persoais. 

B2.11. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de selección de 
textos do seu interese, así 
como ser quen de expresar 
preferencias.  

LGB2.11.1. Selecciona 
persoalmente as lecturas que 
desexa realizar e é quen de 
xustificalas en función dos 
seus gustos e necesidades. 

CCL 

LGB2.11.2. Expresa, de 
maneira sinxela, opinións e 
valoracións sobre as lecturas 
feitas. 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

a 
d 
e 
o 

B2.16. Análise de textos 
sinxelos escritos en diferentes 
variedades, bastante evidentes, 
da lingua galega. 

B2.12. Analizar textos 
sinxelos escritos en diferentes 
variedades da lingua galega. 

LGB2.12.1. Identifica, de 
maneira global, as diferenzas 
lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da 
lingua galega. 

CCL 
CCEC 
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LGB2.12.2. Valora a 
variedade interna da lingua 
como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como 
o estándar como variante 
unificadora. 
 
 

CCL 
CSC 
CCEC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

a 
b 
e 

B3.1. Uso, de maneira xeral, das 
estratexias de planificación, de 
textualización (formato, 
estrutura, ortografía e normas 
lingüísticas, puntuación, 
coherencia e cohesión...) e 
revisión como partes do proceso 
escritor. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, 
as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do 
texto. 

LGB3.1.1. Planifica a 
elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e 
estruturando a información, 
mediante notas, esquemas ou 
guións. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

Expón, narra e 
argumenta, oralmente 
e por escrito, de 
forma correcta, 
coherente e 
apropiada, 
expresando 
claramente as ideas 
principais, seguindo 
unha orde lóxica, 
coidando a 

LGB3.1.2. Elabora o texto 
cunha estrutura definida, con 
coherencia e cohesionando, de 
maneira xeral, os enunciados. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
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LGB3.1.3. Utiliza os signos de 
puntuación (punto, coma, 
punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación).  

CCL articulación ou a 
ortografía, o 
vocabulario, as 
concordancias, as 
fórmulas de inicio e 
final 
PARÉCEME MOI 
COMPLETO PARA 
SER UN MÍNIMO. 
Máis simple: 
Compón textos 
sinxelos das 
tipoloxías traballadas, 
axeitados á súa idade 
coidando a 
presentación e a 
ortografía (utilizando 
recursos para a 
autocorrección: 
dicionario, consulta, 
relectura...) e 
utilizando estratexias 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira 
xeral, a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa, 
habitualmente, unha linguaxe 
non sexista. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB3.1.5. Escribe e presenta 
textos propios elaborando 
borradores. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.6. Usa o dicionario 
durante a elaboración de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 
i 
o 

B3.2. Composición de textos 
propios de situacións cotiás de 
relación social 
(correspondencia, normas, 
notas, invitacións e mensaxes 

B3.2. Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir, 
resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e 

LGB3.2.1. Elabora, en 
diferentes soportes, textos 
propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: 
cartas e correos electrónicos, 

CCL 
CAA 
CD 
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curtas) de acordo coas 
características propias destes 
xéneros. 
B3.3. Composición de textos de 
información e de opinión 
sinxelos, característicos dos 
medios de comunicación social, 
sobre feitos e acontecementos 
significativos, con especial 
incidencia na noticia, na 
entrevista e no comentario breve 
sobre libros ou música, en 
situacións reais ou simuladas. 

informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos 
medios de comunicación. 

mensaxes curtas, normas, 
notas e invitacións  

de planificación e 
revisión. 
 
Utiliza a axeitada 
ortografía da palabra 
e da oración, 
empregando 
diferentes recursos 
para a autocorrección 
(relectura, consulta 
do dicionario...). 
 
Revisa os seus textos 
e detecta erros con 
autonomía. 
 
Escribe diferentes 
tipos de textos, 
usando os recursos 
estilísticos 
traballados. 
 

LGB3.2.2. Redacta textos 
xornalísticos (noticias, 
crónicas, reportaxes, 
entrevistas) e (anuncios e 
carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LGB3.2.3. Crea diferentes 
tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un 
guión establecido e adaptando 
a linguaxe ás características de 
cada xénero. 

CCL 
CAA 

LGB3.2.4. Escribe textos 
coherentes e empregando 
algúns elementos básicos de 
cohesión, usando o rexistro 
adecuado. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB3.2.5. Resume o contido 
de textos sinxelos propios do 

CCL 
CSC 
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ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de 
comunicación. 

CAA Planifica e revisa as 
súas producións 
escritas.  
 
Recolle información 
en varias fontes de 
información: un 
gráfico, un texto 
explicativo, un mapa 
e consultando en 
internet. 
 
Presenta en papel os 
seus escritos con boa 
caligrafía e un 
formato de 
presentación 
adecuado ao xénero 
que traballa. 

b 
e 

B3.4. Produción de textos 
relacionados co ámbito 
académico para obter, organizar 
e comunicar información 
(cuestionarios, resumos, 
esquemas, descricións e 
explicacións). 

B3.3. Elaborar textos do 
ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar 
información. 

LGB3.3.1. Elabora textos 
escritos propios do ámbito 
académico (cuestionarios, 
resumos, descricións, 
explicacións...) para obter, 
organizar e comunicar 
información. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 
j 

B3.5. Redacción de textos 
breves e sinxelos: carteis 
publicitarios, anuncios, cómics, 
poemas, cancións e anécdotas. 

B3.4. Elaborar textos breves e 
sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.1. Elabora textos 
sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, 
cómic, contos, poemas, 
cancións e anécdotas. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

LGB3.4.2. Escribe textos 
sinxelos de carácter creativo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.4.3. Aprecio polos usos 
creativos da linguaxe. 

CCL 
CAA 
CSIEE 



 

Páxina 82 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Mínimos esixibles 

b 
d 
e 
i 
j 

B3.6. Uso das TIC, con certa 
autonomía, na busca de 
información, o tratamento dos 
textos e a realización de 
presentacións. 

B3.5. Usar as TIC, con certa 
autonomía, para a busca de 
información, tratamento dos 
textos e realización de 
presentacións. 

LGB3.5.1. Busca e selecciona 
información en diferentes 
fontes e soportes dixitais. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

LGB3.5.2. Emprega 
procesadores de textos con 
certa autonomía. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

LGB3.5.3. Utiliza, 
habitualmente, correctores de 
textos. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con 
certa autonomía, para realizar 
presentacións elementais. 

CCL 
CD 
CSIEE 

b 
e 
i 
j 

B3.7. Utilización de elementos 
gráficos e paratextuais para 
facilitar a comprensión 
(ilustracións, gráficos, táboas e 
tipografía) e ilustración creativa 
dos propios textos. 

B3.6. Utilizar recursos 
gráficos e paratextuais que 
faciliten a comprensión dos 
textos e contribúan á súa 
ilustración creativa. 

LGB3.6.1. Usa recursos 
gráficos e paratextuais para 
facilitar a comprensión dos 
textos e ilustralos de maneira 
creativa. 

CCL 
CD 
CSIEE 
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a 
b 
e 
i 

B3.8. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos 
e respecto pola norma 
ortográfica. 
B3.9.Valoración da escritura 
como instrumento de relación 
social, de obtención e de 
reelaboración da información e 
dos coñecementos. 

B3.7. Coidar a presentación 
dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de 
comunicación. 

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

CCL 
CD 
CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación. 

CCL 
CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

e B4.1. Uso e identificación 
intuitiva da terminoloxía 
seguinte nas actividades de 
produción e interpretación: 
denominación dos textos 
traballados; clases de palabras, 
sílaba tónica e átona; 
enunciados: frase e oración; 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical básica, 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as 
diferentes categorías 
gramaticais pola súa función 
na lingua: substantivo, artigo, 
pronome, adxectivo, adverbio, 
verbo e preposición. 

CCL 
CAA 

 
Identifica e clasifica 
as palabras segundo a 
súa categoría 
gramatical.  
 
Coñece e identifica 
os verbos regulares e 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con 
corrección as formas verbais 

CCL 
CAA 
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tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, 
imperativo; enlaces: 
preposición; grupo de palabras: 
núcleo e complementos; 
substantivos, artigos e 
pronomes, adxectivo; tempo e 
modo verbal; persoa gramatical; 
modo imperativo e infinitivo; 
complementos do nome e 
complementos do verbo: o 
suxeito. 

persoais e non persoais dos 
verbos. 

irregulares, e 
conxuga 
correctamente os 
verbos irregulares 
máis usuais. 
 
 
Identifica e utiliza 
correctamente os 
diferentes signos de 
puntuación 
traballados.  
 
Identifica a sílaba 
tónica e as átonas. 
INCLÚESE NO 
SEGUINTE 
Aplica as normas 
ortográficas 
aprendidas tanto en 
ditados coma nas 
súas producións 
textuais. CON 

LGB4.1.3. Diferencia as 
sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba 
tónica das átonas. 

CCL 
CAA 

LGB4.1.4. Identifica e 
clasifica os diferentes tipos de 
enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, 
imperativo. 

CCL 
CAA 

LGB4.1.5. Recoñece as 
oracións simples, comprende o 
seu significado, utiliza 
correctamente a concordancia 
de xénero e número e 
identifica o verbo e os seus 
complementos: o suxeito, así 
como os complementos do 
nome. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B4.2. Coñecemento xeral das 
normas ortográficas, apreciando 

B4.2. Coñecer e aplicar, de 
forma xeral, as normas 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente 
as normas de acentuación 

CCL 
CSC 
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o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas nos escritos. 
B4.3. Uso de procedementos de 
derivación, de comparación e de 
contraste para xulgar sobre a 
corrección das palabras e 
xeneralizar as normas 
ortográficas. 

ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e 
a necesidade de cinguirse a 
elas. 

xerais e de acentuación 
diacrítica e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

CCEC ESPECIAL 
ATENCIÓN Á 
ACENTUACIÓN 
Recoñece palabras 
que pertencen á 
mesma familia de 
palabras e usa cada 
unha no contexto 
adecuado. 
 
 
Identifica palabras 
derivadas coa axuda 
do dicionario. 
 
Agrupa oracións 
simples nunha 
oración máis longa 
empregando 
conectores axeitados. 
 
Coñece e acentúa 
palabras que levan 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as 
normas ortográficas, 
aplicándoas nas súas 
producións escritas con 
especial atención nas regras do 
h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x. 

CCL 
CSC 
CCEC 

e 
e 

B4.4. Comparación de 
estruturas sintácticas diversas 
para observar a súa equivalencia 
semántica ou posibles 
alteracións do significado. 

B4.3. Utilizar correctamente as 
regras de puntuación, así como 
unha sintaxe adecuada nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con 
corrección os signos de 
puntuación, facendo unha 
valoración dos resultados.  

CCL 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
adecuada nas súas producións. 

CCL 

LGB4.3.3. Respecta, de xeito 
xeral, as normas 
morfosintácticas de colocación 
do pronome átono. 

CCL 
CSC 
CCEC 

e B4.5. Exploración das 
posibilidades do uso de diversos 

LGB4.4.1. Usa diversos 
conectores básicos entre 

CCL 
CAA 
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enlaces entre oracións (causa, 
consecuencia, finalidade, 
contradición...), así como algúns 
elementos de cohesión, en 
relación coa composición de 
textos.  

B4.4. Recoñecer e empregar os 
conectores básicos, así como 
outros elementos de cohesión. 

oracións: causa, consecuencia, 
finalidade, contradición... 

acentuación 
diacrítica. 
 
Estima a lingua 
galega e úsaa como 
canle de transmisión 
das súas propias 
experiencias en todas 
as situacións de 
comunicación. 

LGB4.4.2. Recoñece 
determinados procesos de 
cohesión nos textos: anáfora, 
sinónimos... 

CCL 
CAA 

e B4.6. Identificación, en 
oracións, do verbo e os seus 
complementos, especialmente o 
suxeito, e do papel semántico do 
suxeito (axente, paciente e 
causa). 
B4.7. Transformación de 
oracións sinxelas de activa en 
pasiva, e viceversa, para 
mellorar a comprensión de 
determinados textos. 

B4.5. Identificar o papel 
semántico do suxeito e 
transformar oracións activas 
sinxelas en pasivas, e 
viceversa, para mellorar a 
comprensión e a produción de 
textos. 

B4.5.1. Identifica, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do 
suxeito.. 

CCL 
CAA 

B4.5.2. Recoñece se a oración 
é activa ou pasiva e é quen de 
facer a transformación dunha 
noutra. 

CCL 
CAA 

e B4.8. Práctica do paso de estilo 
directo a estilo indirecto na 
narración, para mellorar a 
produción de textos. 

B4.6. Transformar un texto 
narrativo sinxelo de estilo 
directo noutro de estilo 
indirecto. 

B4.6.1. Transforma un texto 
sinxelo narrativo de estilo 
directo noutro de estilo 
indirecto. 

CCL 
CAA 
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b 
e 
i 

B4.9. Uso eficaz do dicionario, 
en papel ou electrónico, na 
busca da ampliación do 
vocabulario e como consulta 
ortográfica e gramatical. 
B4.10. Ampliación do 
vocabulario, mediante o traballo 
con palabras sinónimas, 
antónimas, homónimas, 
polisémicas; aumentativos e 
diminutivos, frases feitas, siglas 
e abreviaturas.  
B4.11. Ampliación do 
vocabulario mediante os 
procedementos de creación de 
palabras: derivación (prefixos e 
sufixos) e composición.  

B4.7. Ampliar o vocabulario a 
partir do uso do dicionario e 
do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a 
lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente 
o dicionario en papel ou dixital 
para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción 
precisa segundo cada contexto 
e como consulta ortográfica. 

CCL 
CAA 
CD 

LGB4.7.2. Recoñece e crea 
palabras derivadas 
(prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e 
formando familias de palabras. 

CCL 
CAA 

LGB4.7.3. Recoñece e usa 
sinónimos, antónimos, 
homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, 
frases feitas, siglas e 
abreviaturas. 

CCL 
CAA 

a 
d 
e 
h 
m 

B4.12. Coñecemento xeral das 
características relevantes 
(históricas, socioculturais...) da 
lingua galega e identificación e 
valoración desta lingua dentro 

B4.8. Coñecer,de xeito xeral, 
as características relevantes da 
lingua galega e identificar e 
valorar esta lingua dentro da 
realidade plurilingüe e 

LGB4.8.1. Coñece, de xeito 
xeral, as características máis 
relevantes (históricas, 
socioculturais...) da lingua 
galega. 

CCL 
CCEC 
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o da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de 
Europa. 

pluricultural de España e de 
Europa. 

LGB4.8.2. Identifica e valora a 
lingua galega dentro da 
realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de 
Europa. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 
m 
o 

B4.13. Comparación entre 
aspectos das linguas que o 
alumnado coñece e/ou está a 
aprender para mellorar os 
procesos comunicativos e 
recoñecer as interferencias. 

B4.9. Establecer relacións 
elementais entre as diversas 
linguas que utiliza ou está a 
aprender o alumnado. 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma 
xeral, e evita as interferencias 
entre as linguas que está a 
aprender.  

CCL 
CCEC 

LGB4.9.2 Identifica 
diferenzas, regularidades e 
semellanzas, ortográficas e 
léxicas entre todas as linguas 
que coñece e/ou está a 
aprender, como punto de apoio 
para a súa aprendizaxe. 

CCL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

b 
d 
e 
o 

B5.1. Escoita, memorización e 
reprodución de textos 
procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, 

B5.1 Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza 
e reproduce textos procedentes 
da literatura popular oral 
galega (refráns, adiviñas, 

CCL 
CAA 
CCEC 

 
Le contos e outros 
textos narrativos, 
teatrais e poéticos en 
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adiviñas, lendas, contos, 
poemas, conxuros, ditos e 
cantigas), así como da literatura 
galega en xeral. 
B5.2. Valoración e aprecio do 
texto literario galego (oral ou 
non) como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

popular galega e da literatura 
galega en xeral. 

lendas, contos, poemas, 
conxuros, ditos,cantigas) e da 
literatura galega en xeral 

silencio e en voz alta, 
de forma expresiva.  
 
Identifica e expresa 
as diferenzas entre un 
texto narrativo, un 
poético e un teatral. 
 
Identifica os 
elementos básicos 
dos tipos de  textos 
traballados. (ESTE 
INCLÚE OS DOUS 
SEGUINTES MÁIS 
O RITMO, A RIMA, 
AS FIGURAS 
LITERARIAS, AS 
ACOTACIÓNS 
TEATRAIS...) 
Recoñece os 
personaxes como 
elementos 

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

CCL 
CCEC 

b 
d 
e 
i 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa 
e en voz alta de obras en galego 
adecuadas á idade e aos 
intereses (conto, cómic, novela). 
B5.4. Lectura guiada de textos 
da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 
literarias clásicas e literatura 
actual en diversos soportes. 

B5.2. Ler textos e obras n 
galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio 
obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e 
literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 

CCL 
CCEC 
CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta 
obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e 
literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 

CCL 
CCEC 
CD 
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b 
d 
e 

B5.5. Lectura comentada de 
poemas, de relatos e de obras 
teatrais tendo en conta as 
convencións literarias (xéneros, 
figuras) e a presenza de certos 
temas e motivos repetitivos. 

B5.3. Identificar as 
características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, 
así como temas recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as 
características principais dos 
diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. 

CCL 
CCEC 

característicos do 
texto narrativo, 
distinguindo 
personaxes principais 
e secundarios. 
 
Identifica os 
elementos básicos da 
estrutura narrativa: 
presentación, nó e 
desenlace e ordena 
textos narrativos 
tendo en conta a 
estrutura típica. 
Escribe de maneira 
guiada textos de 
distinta tipoloxía 
traballados na clase. 
 

LGB5.3.2. Distingue algúns 
recursos retóricos e métricos 
propios dos poemas. 

CCL 

LGB5.3.3. Identifica e 
emprega algunhas figuras 
literarias: comparacións, 
personificacións, hipérboles e 
xogos de palabras. 

CCL 
CCEC 
CAA 

LGB5.3.4. Identifica os temas 
recorrentes na literatura. 

CCL 
CCEC 

b 
e 

B5.6. Recreación e composición 
de poemas e relatos para 
comunicar sentimentos, 
emocións, estados de ánimo, 
lembranzas, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 

B5.4. Recrear e compoñer 
poemas e relatos sinxelos a 
partir de modelos dados. 

LGB5.4.1. Recrea e compón 
poemas e relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, 
emocións, estados de ánimo e 
lembranzas. 

CCL 
CCEC 
CSC 
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b 
d 
e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios. 

B5.5. Participar activamente 
en dramatizacións de textos 
literarios. 

LGB5.5.1. Participa 
activamente en dramatizacións 
de textos literarios. 

CCL 

a 
d 
e 
o 

B5.8. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada), 
como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de 
gozo persoal. 

B5.6. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento e como 
recurso de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura 
en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento e como 
recurso de gozo persoal. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 
o 

B5.9. Interese por coñecer os 
modelos narrativos e poéticos 
que se utilizan noutras culturas. 
B5.10. Comparación de imaxes, 
símbolos e mitos facilmente 
interpretables que noutras 
culturas serven para entender o 
mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións 
sociais. 

B5.7. Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante las 
diferenzas persoais, sociais e 
culturais. 

LGB5.7.1. Compara imaxes, 
símbolos e mitos sinxelos 
doutras culturas cos da cultura 
galega, amosando interese e 
respecto. 

CSC 
CCEC 

LGB5.7.2. Amosa curiosidade 
por coñecer outras costumes e 
formas de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

CSC 
CCEC 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

j 
e 

B1.1. Indagación sobre as 
posibilidades plásticas dos 
elementos naturais e o seu uso 
con fins expresivos. 

B1.1. Distinguir as diferenzas 
fundamentais entre as imaxes 
fixas e en movemento, 
clasificándoas seguindo patróns 
aprendidos. 

EPB1.1.1. Recoñece as imaxes 
fixas e en movemento e 
clasifícaas 

CCEC 
CSIEE 

 

EPB1.1.2. Debuxa aspectos da 
vida cotiá. 

 

j 
e  

B1.2. Exploración das 
posibilidades de materiais, 
texturas, formas, cores etc. 
sobre diferentes soportes.  
B1.3. Análise da interrelación 
dos códigos e a intencionalidade 
comunicativa. 
B1.4. Interese por aplicar ás 
representacións plásticas os 
descubrimentos obtidos na 
exploración de materiais. 
B1.5. Exploración das 
posibilidades expresivas da liña 
segundo a forma, a dirección, a 

B1.2. Identificar e describir os 
materiais, utensilios e soportes, 
texturas, formas e colores; 
comprobando as posibilidades 
que achegan para a creación 
artística. 

EPB1.2.1. Identifica os 
recursos e os materiais 
utilizados para elaborar unha 
obra. 

CCEC 
CCL 

 

EPB1.2.2. Analiza as 
posibilidades de materiais, 
texturas, formas e cores 
aplicadas sobre diferentes 
soportes. 

CCEC Utiliza a súa 
CREATIVIDADE 
PLÁSTICA 
actividade gráfica 
para representar ás 
súas vivenzas e 
experiencias 
persoais. 
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situación espacial e a sensación 
de movemento e de repouso. 

j 
e 

B1.6. Documentación, rexistro  
e valoración  de formas 
artísticas  e artesanais 
representativas da expresión 
cultural. 
B1.7. Realización de fotografías 
(enfoque e planos)  para  
enriquecer un informe, para 
recoller actividades de centro, 
para ilustrar unha noticia,… 
 

B1.3. Aproximarse á lectura, 
análise e interpretación da arte e 
as imaxes fixas e en movemento 
nos seus contextos culturais e 
históricos, comprendendo, de 
maneira crítica, o significado e 
función social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a partir 
dos coñecementos adquiridos. 

EPB1.3.1 . Coñece a evolución 
da fotografía desde o 
branco/negro á cor, do formato 
papel ao dixital, e valora as 
posibilidades que proporciona 
a tecnoloxía. 

CCEC 
CCL 

 

EPB 1.3.2. Realiza fotografías  
utilizando medios 
tecnolóxicos, analizando, a 
posteriori, se o encadre é o 
máis axeitado para  o 
propósito inicial. 

CCEC 
CCL 

 

EPB 1.3.3. Recoñece os 
diferentes temas da fotografía. 

CCEC  

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

j 
e 

B2.1. Uso de texturas para 
caracterizar imaxes e obxectos, 
e para o tratamento de imaxes 
dixitalizadas.  

B2.1. Experimentar coas imaxes 
como unha ferramenta para 
deseñar documentos de 

EPB2.1.1. Realiza 
composicións que transmitan 
emocións e sensacións básicas, 
utilizando distintos elementos 

CCEC 
CSIEE 
CCL 
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B2.2. Preparación de 
documentos propios da 
comunicación artística: carteis, 
programas e guías. 
B2.3. Disposición á 
orixinalidade e á espontaneidade 
á hora de plasmar ideas.  

información e comunicación 
(carteis, guías, folletos etc.)  

e recursos para os axustar ás 
necesidades.  

EPB2.1.2. Busca un cartel e 
confecciona o seu propio 
anuncio. 

CCEC 
CSIEE 

Coñece as técnicas 
plásticas e os 
materiais máis 
adecuados 

j 
e 
a 

B2.4. Comparación entre as 
formas que a representación do 
espazo adopta en diferentes 
áreas ou ámbitos, como mapas 
de estradas, guías, pintura de 
paisaxes e planos. 
B2.5. Construción de estruturas 
e transformación de espazos 
usando nocións métricas e de 
perspectiva.  
B2.6. Establecemento de 
revisións e reflexión sobre o 
traballo.  

B2.2. Realizar planos, mapas e 
carteis, individualmente e en 
grupo; manexando as 
ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico.  

EPB2.2.1. Confecciona planos, 
e mapas simples coa axuda das 
ferramentas básicas, 
individualmente e en grupo. 

CCEC 
CMCCT 
CSC 

 

EPB2.2.2. Utiliza e manexa os 
elementos que estruturan o 
espazo gráfico (cuadrícula).  

CCEC 
CMCT 

 

EPB2.2.3. Participa nas 
actividades propostas e amosa 
interese por elas, colaborando 
sempre que se trate dun 
traballo en grupo 

CSC Participa 
cooperativamente 
en traballos de 
creación artística 
organizando e 
cuidando o material 
empregado 
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j 
e 

B2.7. Análise das formas de 
representación de volumes no 
plano segundo o punto de vista 
ou a situación no espazo.  
B2.8. Representación con 
distinta intencionalidade de 
formas abertas e pechadas, e dos 
límites e contornos e 
superficies.  

B2.3. Imaxinar, debuxar e 
elaborar obras tridimensionais 
con diferentes materiais. 

EPB2.3.1. Representa con 
claroscuro a sensación espacial 
de composicións volumétricas.  

CCEC 
CCL  

 

EPB2.3.2. Experimenta coa 
superposición de planos para 
crear volume. 

CCEC 
CMCT 

 

EPB2.3.3. Utiliza a liña 
horizontal como elemento 
expresivo para proporcionar 
sensación de profundidade.  

CCEC 
CMCT 

 

EPB2.3.4. Combina e analiza 
as cores para as utilizar 
correctamente na composición. 

CCEC  

EPB2.3.5. Aproveita a 
diferenza das texturas 
achegadas polos lapis de cores 
e as ceras. 

CCEC  

EPB2.3.6. Constrúe obxectos 
tridimensionais. 

CCEC 
CSIEE 

 

j 
h 

B2.9. Uso de texturas para 
caracterizar obxectos e imaxes.  

B2.4. Representa, de forma 
persoal, ideas, accións e 

EPB2.4.1. Debuxa formas, 
figuras e elementos do 

CCEC 
CAA 
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B2.10. Aplicación da 
posibilidade expresiva da liña, 
segundo a forma, a dirección, a 
situación no espazo e a 
sensación de movemento ou 
repouso.  
B2.11.  Recreación de espazos 
imaxinados aplicando conceptos 
básicos de composición, 
equilibrio e proporción.  

situacións valéndose dos 
elementos que configuran a 
linguaxe visual. 

contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños 
axeitados.  

EPB2.4.2.  Organiza os 
espazos das súas producións 
bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de 
composición, equilibrio e 
proporción. 

CCEC 
CMCT 

 

EPB2.4.3. Analiza e compara 
as texturas naturais e 
artificiais, así como as texturas 
visuais e táctiles, sendo capaz 
de realizar  traballos artísticos 
utilizando estes coñecementos.  

CCEC 
CMCT 

 

EPB2.4.4. Distingue o tema ou 
xénero de obras plásticas. 

CCEC 
CMCT 

 

EPB2.4.5. Realiza imaxes 
humanas, animais e casas, 
partindo dun bosquexo. 

CCEC 
CSIEE 

 

a 
b 

B2.12. Constancia e esixencia 
progresiva no proceso de 

B2.5. Participar con interese, 
coidando e respectando o 

EPB2.5.1. Valora os elementos 
e os recursos empregados para 

CCEC 
CSC 
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c realización de tarefas plásticas 
aplicando estratexias creativas e 
respectando as normas 
previamente establecidas.  
B2.13. Seguimento das normas 
e d as instrucións de manexo e 
conservación de instrumentos, 
materiais e espazos.  
B2.14. Asunción de 
responsabilidades no traballo 
individual e colectivo.  

material, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a 
iniciativa e a creatividade, 
respectando as normas e as 
regras previamente establecidas.  

conseguir o efecto que máis se 
axuste ao resultado final. 

EPB2.5.2. Coida e respecta os 
materiais, os utensilios e os 
espazos utilizados.  

CSC  

EPB2.5.3. Participa e amosa 
interese polas actividades 
propostas, colaborando na 
recollida e na organización do 
material.  

CSC  Amosa interés 
pola calidade das 
súas creacións e 
disfruta coa súa 
realización. 
 

h 
b 

B2.15. Elaboración de deseños 
previos á realización dunha obra 
para chegar ao resultado final 
con orde e limpeza.  
B2.16. Establecemento de 
protocolos de organización, 
orde, limpeza e presentación.  

B2.6. Amosar interese polo 
traballo, apreciando e valorando 
a correcta realización de 
actividades e a presentación.  

EPB2.6.1. Completa e realiza 
os debuxos utilizando os 
coñecementos aprendidos.  

CCEC 
CSC 

 

EPB2.6.2. Presenta as tarefas 
con orde e limpeza 
respectando as normas e 
indicacións establecidas.  

CSC 
CCEC 

 

EPB2.6.3. Amosa interese 
polo traballo e a aplicación, 
apreciando a correcta 

CSC 
CCEC 
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realización dos exercicios e 
actividades. 
 

i 
j 

B2.17. Documentación sobre 
producións artísticas nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para un sinxelo 
tratamento das imaxes, o 
deseño, a animación e a difusión 
dos traballos elaborados.  

B2.7. Utilizar e manexar as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de 
información, investigación e 
deseño. 

EPB2.7.1. Emprega as novas 
tecnoloxías para se iniciar no 
deseño dixital, no tratamento 
de imaxes ou na animación.  

CD 
CCEC 

 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

h 
j 

B3.1. Exploración das 
posibilidades da liña recta para 
iniciar os traballos de xeometría. 
B3.2. Seguimento de normas e 
das instrucións de manexo das 
ferramentas básicas do debuxo 
técnico.  

B3.1. Coñecer e utilizar as 
ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico. 

EPB3.1.1 Coñece e usa as 
principais ferramentas básicas 
do debuxo xeométrico (regra, 
escuadro, cartabón, 
semicírculo etc.)  

CCEC 
CMCCT 

 

EPB3.1.2. Utiliza o trazado de 
rectas paralelas.  

CCEC 
CMCCT 

 

EPB3.1.3. Traza ángulos 
rectos, de 30 e de 60 graos 

CCEC 
CMCCT 
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utilizando as ferramentas 
básicas. 

 

EPB3.1.4. Manexa os efectos 
visuais da perspectiva para 
debuxar triángulos e 
cuadriláteros. 

CCEC 
CMCCT 

 

EPB3.1.5. Representa e aplica 
adecuadamente o eixe de 
simetría. 

CCEC 
CMCCT 

 

EPB3.1.6. Representa formas 
xeométricas con precisión e 
coa axuda da cuadrícula e as 
ferramentas básicas. 

CCEC 
CMCCT 

 

 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
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m  
k 

B1.1. O autoconcepto. A 
autovaloración; os trazos de 
personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a 
dignidade persoal. O estilo 
persoal positivo. 

B1.1. Construír o estilo 
persoal baseándose na 
respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

VSCB1.1.1. Actúa de forma 
respectable e digna. 

CSC         
 CSIEE          

Actúa de forma 
respectable e 
digna. 

m 
a  

B1.2. As emocións. 
Identificación, recoñecemento, 
expresión e verbalización. Causas 
e consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción.  
B1.3. O autocontrol. A regulación 
dos sentimentos. As estratexias 
de reestruturación cognitiva. A 
resiliencia. 

B1.2. Estruturar un 
pensamento efectivo e 
independente empregando 
as emocións de forma 
positiva. 

VSCB1.2.1. Utiliza, de xeito 
guiado, estratexias de 
reestruturación cognitiva. 

CAA  

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol 
á toma de decisión e á resolución 
de conflitos. 

CSC 
CSIEE 

Aplica o 
autocontrol á 
toma de decisión 
e á resolución de 
conflitos. 

VSCB1.2.3. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos 
e das demais nas actividades 
cooperativas. 

CSC 
CSIEE 
CCL         

 

b B1.4. A responsabilidade. O 
sentido do compromiso respecto a 
un mesmo e ás demais persoas. 

B1.3. Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha 
motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo 

CSC           
CSIEE 

Traballa en 
equipo valorando 
o esforzo 
individual e 
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Valoración do erro como factor 
de aprendizaxe e mellora. 

éxitos individuais e 
compartidos. 

compromisos para a consecución 
de obxectivos. 

colectivo e 
asumindo 
compromisos 
para a 
consecución de 
obxectivos 

VSCB1.3.2. Realiza unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas, expresando 
propostas de mellora. 

CSC  
CAA  
CSIEE 

 

b 
m 

B1.5. A autonomía persoal e a 
autoestima. Seguridade nun 
mesmo e nunha mesma, 
iniciativa, autonomía para a 
acción, confianza nas propias 
posibilidades. A toma de 
decisións persoal meditada. 
Tolerancia á frustración 

B1.4. Adquirir capacidades 
para tomar decisións de 
forma independente, 
manexando as dificultades 
para superar frustracións e 
sentimentos negativos ante 
os problemas. 

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento 
creativo na análise de problemas e 
na formulación de propostas de 
actuación. 

CSC               
CSIEE 

 

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á 
incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

CSC          
CSIEE            

 

a 
c 

B1.6. A iniciativa. O 
emprendemento. A 
automotivación. A autoproposta 
de desafíos. A importancia da 

B1.5. Desenvolver a 
autonomía e a capacidade de 
emprendemento para 
conseguir logros persoais 

VSCB1.5.1. Identifica, define 
problemas sociais e cívicos e 
achega solucións potencialmente 
efectivas. 

CSIEE 
CSC        
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iniciativa privada na vida 
económica e social. 
B1.7. Busca e elaboración de 
información por diversas fontes. 

responsabilizándose do ben 
común. 

VSCB1.5.2. Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia e achega solucións 
potencialmente efectivas. 

CSC        
CCL      

 

b B1.8. A toma de decisións 
persoais meditadas: técnicas e 
recursos. Causas e consecuencias 
das accións propias.O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo 
e ás demais persoas.  

B1.6. Propoñerse desafíos e 
levalos a cabo mediante 
unha toma de decisión 
persoal, meditada e 
responsable, desenvolvendo 
un bo sentido do 
compromiso respecto a un 
mesmo e ás demais persoas. 

VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible 
solución antes de tomar unha 
decisión ética. 

CSC           
CSIEE 

 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

m B2.1. As habilidades de 
comunicación. A percepción e o 
emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que 
favorecen o diálogo: ton de voz e 
maneira de falar. Adecuación a 
diferentes contextos. 

B2.1. Expresar opinións, 
sentimentos e emocións, 
empregando 
coordinadamente a linguaxe 
verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Emprega 
apropiadamente os elementos da 
comunicación verbal e non verbal, 
para expresar con coherencia 
opinión, sentimentos e emocións. 

CCL 
CSC 

 

VSCB2.1.2. Emprega a 
comunicación verbal en relación 
coa non verbal en exposicións 
orais e debates. 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
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b 
m 
  e 

B2.2. Estratexias da linguaxe oral 
como instrumento de 
comunicación: escoitar, 
preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de 
escoita e o pensamento de 
perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando 
e dando sentido ao que oe. 

CCL 
CSC 

 

VSCB2 2.2 Realiza actividades 
cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL 

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

c 
m  
e   

B2.3. Os elementos da 
comunicación que favorecen o 
diálogo. Iniciación, mantemento e 
finalización de conversas. 
Identificación, recoñecemento e 
análise de hábitos que facilitan e 
dificultan a comunicación. 

B2.3. Iniciar, manter e 
finalizar conversas cunha 
maneira de falar adecuada 
aos interlocutores e ao 
contexto, tendo en conta os 
factores que inhiben a 
comunicación para superar 

VSCB2.3.1. Comunícase 
empregando expresións para 
mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu 
interlocutor nas conversas. 

CCL 
CSC 

 

VSCB2.3.2. Comparte 
sentimentos durante o diálogo 

CCL 
CSC 
CSIEE 
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barreiras e os que permiten 
lograr proximidade. 

VSCB2.3.3.Utiliza os elementos 
que contribúen ao diálogo. 

CCL 
CSC 
CL 
CSC 

 

VSCB2.3.4.Recoñece os 
elementos que bloquean a 
comunicación en diferentes 
situacións. 

 

e 
m 

B2.4. A aserción. Exposición e 
defensa das ideas propias con 
argumentos fundados e razoables 
empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

B2.4.Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Realiza unha defensa 
tranquila e respectuosa das 
posicións persoais. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

Realiza unha 
defensa tranquila 
e respectuosa das 
posicións 
persoais. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe 
positiva. 

CCL 
CSC 

 

b 
m 

B2.5.O diálogo. A busca do 
mellor argumento. A creación de 
pensamentos compartidos a 
través do diálogo. A inferencia e 
o sentido da expresión dos e das 
demais. A escoita activa e a 
axuda. 

B2.5. Dialogar creando 
pensamentos compartidos 
con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Infire, de xeito 
guiado, e dá o sentido adecuado á 
expresión das demais persoas. 

CCL 
CSC 

 

VSCB2.5.2. Relaciona diferentes 
ideas e opinións para atopar os 
seus aspectos comúns. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

c 
m 

B2.6. A intelixencia interpersoal. 
A empatía: atención, escoita 

B2.6. Establecer relacións 
interpersoais positivas 

VSCB2.6.1. Interacciona con 
empatía. 

CSC 
CCL 
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activa, observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo. 

empregando habilidades 
sociais. 

CSIEE 

VSCB2.6.2 Emprega diferentes 
habilidades sociais. 

CSC  

a 
o 

B2.7. O respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. As 
diferenzas culturais. Análise de 
situacións na escola e fóra dela 
que producen sentimentos 
positivos ou negativos no 
alumnado. 
B2.8. A diversidade. Respecto 
polos costumes e modos de vida 
diferentes ao propio. 

B2.7. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando 
as diferenzas. 

VSCB2.7.1.Comprende e aprecia 
positivamente as diferenzas 
culturais. 

CSC Comprende e 
aprecia 
positivamente as 
diferenzas 
culturais. 

c 
m 

B2.9. As condutas solidarias. A 
disposición de apertura cara aos 
demais: compartir puntos de vista 
e sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 
B2.10. Creación de textos 
empregando a linguaxe verbal e 

B2.8. Contribuír á mellora 
do clima do grupo 
amosando actitudes 
cooperativas e establecendo 
relacións respectuosas. 

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

CSC 
CSIEE 

Forma parte 
activa das 
dinámicas do 
grupo. 

VSCB2.8.2. Establece e mantén 
relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto 
e a confianza mutua. 

CSC 
CSIEE 
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non verbal para comunicar ideas, 
sentimentos e situacións. 

VSCB2.8.3. Consegue a 
aceptación dos compañeiros e 
compañeiras. 

CSC 
CSIEE 

 

VSCB2.8.4. Expón en historias 
creativas as características da 
relación da amizade. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 
CAA 

 

BLOQUE 3. CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

b 
m 

B3.1. Aplicación dos valores 
cívicos en situacións de 
convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro 
escolar, grupo, amizades, 
localidade). Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión e 
solidariedade. Valoración do 
diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en relación 
coas demais persoas. 
B3.2 Responsabilidade no 
exercicio dos dereitos e dos 

B3.1. Resolver problemas 
en colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista 
e sentimentos. 

VSCB3.1.1. Desenvolve 
proxectos e resolve problemas en 
colaboración. 

CSC 
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. 

CSC 
CSIEE 

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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deberes individuais nos grupos 
nos que se integra e participación 
nas tarefas e decisións. 

b B3.3. A interdependencia e a 
cooperación. A interdependencia 
positiva e a participación 
equitativa. As condutas 
solidarias. A aceptación 
incondicional do outro. A 
resolución de problemas en 
colaboración. Compensación de 
carencias dos e das demais. A 
disposición de apertura cara ao 
outro, o compartir puntos de vista 
e sentimentos.  
B3.4. Estruturas e técnicas da 
aprendizaxe cooperativa. 

B3.2. Traballar en equipo 
favorecendo a 
interdependencia positiva e 
amosando condutas 
solidarias. 

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

CAA 
CSIEE 
CSC 

 

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias 
de axuda entre iguais. 

CAA 
CSIEE 
CSC 

 

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

CSC Respecta as 
regras durante o 
traballo en 
equipo. 

a B3.5. Valoración da necesidade 
de normas compartidas que 
regulan a convivencia frutífera no 
ámbito social. Elaboración de 
normas de convivencia da aula e 
do centro positivas, facilitadoras 

B3.3. Implicarse na 
elaboración e no respecto 
das normas da comunidade 
educativa empregando o 
sistema de valores persoal 

VSCB3.3.1. Argumenta a 
necesidade de que existan normas 
de convivencia nos diferentes 
espazos de interacción social. 

CCL 
CSC 

 

VSCB3.3.2. Participa na 
elaboración das normas da aula. 

CCL 
CSC 
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e asumidas polo grupo e pola 
comunidade. 

que constrúe a partir dos 
valores universais. 

CSIEE 

VSCB3.3.3. Respecta as normas 
do centro escolar. 

CSC Respecta as 
normas do centro 
escolar. 

c 
m 

B3.6. A resolución de conflitos. 
A linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos 
persoais. As fases da mediación 
formal. A transformación do 
conflito en oportunidade. 

B3.4. Participar activamente 
na vida cívica de forma 
pacífica e democrática 
transformando o conflito en 
oportunidade, coñecendo e 
empregando as fases da 
mediación e usando a 
linguaxe positiva na 
comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos 
de modo construtivo. 

CSC 
CSIEE 

. Resolve os 
conflitos de 
modo 
construtivo. 

VSCB3.4.2. Sigue as fases da 
mediación en situacións reais e 
simulacións. 

CSC 
CSIEE 

 

VSCB3.4.3.Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos nas relacións 
interpersoais. 

CCL 
CSC 

 

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, 
sentimentos, posibles 
pensamentos e puntos de vista das 
partes en conflito. 

CSC 
CSIEE 
 

 



 

Páxina 109 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

d B3.7. A responsabilidade social e 
a xustiza social. Identificación e 
análise crítico das causas que 
provocan situacións de 
marxinación, de discriminación e 
de inxustiza social. 

B3.5. Comprender o sentido 
da responsabilidade social e 
a xustiza social empregando 
a capacidade de reflexión, 
síntese e estruturación. 

VSCB3.5.1. Razoa o sentido da 
responsabilidade social e da 
xustiza social. 

CAA 
CSC 

 

VSCB3.5.2. Identifica e analiza 
criticamente desigualdades 
sociais. 

CSC   
CSIEE 

 

VSCB3.5.3. Describe condutas 
solidarias. 

CSC 
CCL 

 

a 
m 

B3.8. Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión, de 
superación de prexuízos e de 
estereotipos, de cooperación e de 
solidariedade ante problemas e 
necesidades doutras persoas. 
Protección e amparo das persoas 
máis desfavorecidas. 

B3.6. Practicar o altruísmo 
no contorno próximo 
sensibilizando sobre o seu 
valor. 

VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no 
seu contorno próximo. 

CSC  

VSCB3.6.2. É capaz de 
sensibilizar sobre causas altruístas 
realizando exposicións orais sobre 
o seu valor e cometidos. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

 

VSCB3.6.3. Colabora en causas 
altruístas en colaboración coa 
comunidade educativa 

CSC 
CSIEE 

 

a 
m 

B3.9. Os dereitos e deberes. A 
Declaración Universal dos 

B3.7. Crear un sistema de 
valores asumindo os 

VSCB3.7.1. Coñece e respecta os 
dereitos e deberes do alumnado. 

CSC  
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

Dereitos Humanos: liberdade de 
expresión e opinión. A liberdade 
de pensamento, de conciencia e 
de relixión. A análise de feitos 
discriminatorios: maltrato. 
Exclusión de minorías étnicas, os 
campos de concentración, o 
holocausto. Os dereitos e deberes 
do alumnado. 

dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos 
morais de situacións 
escolares e resolvendo 
dilemas morais con supostos 
prácticos. 

VSCB3.7.2. Realiza xuízos 
morais, de xeito guiado, de 
situacións escolares. 

CSC 
CSIEE 

 

VSCB3.7.3 Xustifica as súas 
actuacións en base a valores 
persoais como a dignidade, a 
liberdade, a autoestima, a 
seguridade nun mesmo e a 
capacidade de enfrontarse aos 
problemas. 

CSC 
CSIEE 

 

a 
d 

B3.10. Os dereitos e deberes. A 
Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos: liberdade de 
expresión e opinión. A liberdade 
de pensamento, de conciencia e 
de relixión. A análise de feitos 
discriminatorios: maltrato. 
Exclusións das minorías. 

B3.8. Respectar os valores 
universais comprendendo a 
necesidade de garantir os 
dereitos básicos de todas as 
persoas. 

VSCB3.8.1. Argumenta o carácter 
universal dos dereitos humanos. 

CSC 
CCL 

 

VSCB3.8.2.Expón a importancia 
de que todas as persoas gocen dos 
dereitos básicos: saúde, benestar, 
alimentación, vestido, vivenda e 
asistencia médica. 

CSC 
CCL 

 

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente 
as circunstancias de persoas que 
viven en situacións de privación 
dos dereitos básicos. 

CSC 
CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

a 
d 

B3.11. Convivencia pacífica en 
sociedade e valores nos que se 
apoia: respecto, tolerancia, 
solidariedade, xustiza, 
compromiso, cooperación e 
cultura de paz. Identificación, 
recoñecemento e análise de 
hábitos que facilitan e dificultan a 
convivencia e o benestar dos 
grupos sociais. 
B3.12. Formas de discriminación: 
racismo, xenofobia, homofobia, 
transfobia, desigualdade de 
oportunidades. 
B3.13. Feitos discriminatorios: 
maltrato, exclusión de minorías 
étnicas, campos de concentración, 
o holocausto e segregación por 
enfermidade. Análise. 

B3.9. Comprender a 
declaración da igualdade de 
dereitos e a non 
discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, 
relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou 
social, aplicándoa á análise 
do contorno social. 

VSCB3.9.1. Argumenta e expón 
mediante imaxes a importancia de 
garantir a igualdade de dereitos e 
a non discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, relixión, 
opinión ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

CCL 
CCEC 
CSC 

 

VSCB3.9.2. Descobre e axuíza 
criticamente casos próximos de 
desigualdade e discriminación. 

CSC 
CSIEE 

 

d 
m 

B3.14. As diferenzas de sexo 
como un elemento enriquecedor. 
Análise das medidas que 
contribúen a un equilibrio de 

B3.10. Participar 
activamente na vida cívica 
valorando a igualdade de 
dereitos e 

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente 
actitudes de falta de respecto á 
igualdade de oportunidades de 
homes e mulleres. 

CSC 
CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

xénero e a unha auténtica 
igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres e 
homes no mundo laboral e na 
vida cotiá.  

corresponsabilidades de 
homes e mulleres. 

VSCB3.10.2. Colabora con 
persoas doutro sexo en diferentes 
situacións escolares. 

CSC 
CSIEE 

 

VSCB3.10.3. Realiza diferentes 
tipos de actividades 
independentemente do seu sexo. 

CSC 
CSIEE 

 

a B3.15. Os valores sociais e a 
democracia. Os principios de 
convivencia que establecen o 
Estatuto de autonomía de Galicia 
e a Constitución española. 
Dereitos e deberes. 
Características que debe posuír 
unha sociedade democrática. 

B3.11. Respectar os valores 
socialmente recoñecidos, 
coñecendo e apreciando os 
valores do Estatuto de 
autonomía e da Constitución 
española e os Dereitos e 
Deberes do Estatuto de 
autonomía e da Constitución 
española. Coñecer as 
institucións, organización e 
servizos públicos que 
garanten os dereitos e 
deberes dos cidadáns e 
cidadás no seu contorno. 

VSCB3.11.1. Reflexiona sobre os 
dereitos e deberes da Constitución 
Española. 

CSC  

VSCB3.11.2. Expresa a 
importancia de garantir os dereitos 
e deberes dos cidadáns e cidadás 
do seu contorno. 

CSC 
CCL 

 

VSCB3.11.3. Participa no 
benestar da contorna próxima 
baseándose nos dereitos e deberes 
dos cidadáns e cidadás. 

CSC 
CSIEE 

 

a B3.16. Características da 
convivencia democrática. Valores 
cívicos na sociedade democrática: 

B3.12. Coñecer e expresar 
as notas características da 
convivencia democrática e a 

VSCB3.12.1. Expresa as notas 
características da convivencia 
democrática. 

CSC 
CCL 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

respecto, tolerancia, 
solidariedade, xustiza, 
cooperación e cultura de paz. 

importancia dos valores 
cívicos na sociedade 
democrática realizando 
razoamentos críticos. 

VSCB3.12.2. Argumenta a 
importancia dos valores cívicos na 
sociedade democrática. 

CSC 
CCL 

 

h 
o 
i 

B3.17. O respecto e a 
conservación do medio ambiente. 
A actitude crítica ante a falta de 
respecto e conservación do medio 
ambiente. 
B3.18 Realización e 
interpretación de gráficos 
sinxelos 

B3.13. Contribuír á 
conservación do medio 
ambiente mantendo unha 
actitude crítica ante as faltas 
de respecto. 

VSCB3.13.1. Analiza, explica e 
expón as causas e consecuencias 
da intervención humana no medio. 

CSC 
CSIEE 

 

VSCB3. 13.2. Investiga 
criticamente a intervención 
humana no medio ambiente e 
comunica os resultados. 

CSC 
CAA 
CSIEE 
CMCT 

 

VSCB3.13.3. Argumenta 
comportamentos de defensa e 
recuperación do equilibrio 
ecolóxico e de conservación do 
medio ambiente. 

CSC 
CCL 

 

a 
i 

B3.19. Condutas responsables no 
uso das TIC: autonomía, 
autocontrol, seguridade, sentido 
ético. Análise da realidade que 
presentan os medios de 
comunicación para desenvolver a 
capacidade crítica e responsable. 

B3.14. Empregar as novas 
tecnoloxías desenvolvendo 
valores sociais e cívicos en 
contornos seguros. 

VSCB3.14.1. Realiza un uso ético 
das novas tecnoloxías. 

CD 
CSC 

Realiza un uso 
ético das novas 
tecnoloxías. 

VSCB3.14.2. Coñece o emprego 
seguro das novas tecnoloxías. 

CSC 
CD 

Coñece o 
emprego seguro 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

das novas 
tecnoloxías. 

n B3.20. A educación viaria. 
Respecto cara ás normas de 
mobilidade viaria. Identificación 
das causas e dos grupos de risco 
nos accidentes de tráfico. 
B3.21. Identificación de actitudes 
e de estratexias persoais e 
colectivas que contribúen a 
consolidar condutas e hábitos 
viarios correctos.  

B3.15. Valorar as normas de 
seguridade viaria, 
analizando as causas e 
consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

VSCB3.15.1. Colabora en 
campañas escolares sobre a 
importancia e a promoción do 
respecto das normas de educación 
viaria. 

CSC 
CSIEE 

 

VSCB3.15.2. Analiza información 
na prensa en relación cos 
accidentes de tráfico. 

CSC 
CCL 
CMCT 
CD 

 

VSCB3.15.3. Investiga sobre as 
principais causas dos accidentes 
de tráfico coa axuda das novas 
tecnoloxías. 

CSC 
CD 
CAA 

 

VSCB3.15.4.Explica as 
consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

CSC 
CCL 
CMCT 
CD 

 

n B3.22. Busca, selección, análise e 
elaboración de informacións en 
relación cos accidentes de tráfico. 

B3.16. Investigar sobre a 
prevención de accidentes de 

VSCB3.16.1. Desenvolve 
proxectos relacionados coas 
principais causas dos accidentes 

CSC 
CSIEE 
CAA 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Mínimos 
esixibles 

B3.23. Comunicación da 
información elaborada por 
diferentes medios 
B3.24. Identificación de actitudes 
e estratexias individuais e 
colectivas de prevención de riscos 
viarios. 

tráfico xerando iniciativas e 
alternativas persoais. 

de tráfico, sobre os que se informa 
en diferentes medios de 
comunicación. 

CMCT 

VSCB3.16.2. Reflexiona sobre o 
modo no que se poderían evitar 
accidentes de tráfico e expón as 
súas conclusións. 

CSC 
CCL 

 

VSCB3.16.3. Explica as 
principais medidas que se 
poderían tomar para previr 
accidentes de tráfico. 

CSC 
CCL 
CSIEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 116 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e estratexias didácticas 

 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades 

de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do 

currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.  

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes 

ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo cooperativo e en equipo. 

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento 

de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito da 

lectura, diariamente os alumnos/as adicarán un tempo á lectura non inferior a trinta minutos, dos cales a meirande cantidade 

habitualmente serán no Plan lector que se estipula de xeito establecido na PXA (sesión de 25 minutos despois do recreo) á que se 

incorporan as aportacións existentes nesta Programación por parte do Nivel. Neste sentido, tentaremos tamén participar no Proxector 

Lector en Competencia en Lingua estranxeira ao traverso do proxecto de Innovación Educativa proposto polos profesores da sección 

Bilingüe como tamén consta na PXA. 
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A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

Os mecanismos de reforzo, poñeranse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaremos  actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e 

as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe (Somos centro 

con Sección bilingüe na área de plástica dende primeiro ata sexto de educación primaria). No proxecto lingüístico do centro concretaranse 

as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas inclúen acordos sobre criterios metodolóxicos 

básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos 

contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas áreas lingüísticas, de xeito que se evite a 

repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 
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4. Medidas de atención a diversidade 

 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por 

presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade 

(TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar 

poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse 

as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co disposto nos artigos 71 a 

79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

Entre as medidas indicadas  consideraranse as que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades 

do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa 

derivada desa valoración, realizarase da forma máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para facer realidade esa 

identificación, valoración e intervención. 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos termos que 

estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 

flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a 

ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 



 

Páxina 119 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas 

capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver ao 

máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel alumnado 

especialmente motivado pola aprendizaxe. 

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial académico. Quen 

presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado no curso inferior ao 

que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 

Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaremos as medidas de reforzo necesarias que faciliten a 

súa integración escolar e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con aproveitamento os seus 

estudos. 

Igualmente se levarán a cabo as medidas necesarias para a renovación de Adaptación Curricular necesaria aos alumnos específicos 

que se determinen en colaboración co Departamento de orientación. 
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5. Transversalidade 

 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas. 

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades e non-

discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, 

accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para 

conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición 

ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 

respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e 

consideración polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

A programación docente comprenderá a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 
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Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da orientación 

sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das 

vías, en calidade de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a 

convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

 

 

 6.Avaliación 

 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

A ese respecto a avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade ordinaria da aula e do centro 

docente, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora continua do proceso educativo e punto 

de referencia para a adopción das medidas de atención á diversidade. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, 

e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 
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Os mestres e as mestras avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a nosa propia práctica 

docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das áreas 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que figuran nos 

anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos 

de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as destrezas, as actitudes e os 

valores para dar resposta ás situacións expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha 

formulación integradora. Na valoración do desenvolvemento das competencias do alumnado teranse en consideración os estándares de 

aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os cales conforman o perfil desa competencia. 

 
Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, o 

centro adoptará as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe 

avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. 

O nivel obtido por cada alumno ou alumna farase constar nun informe, que será entregado aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan 

a titoría legal cada trimestre. 

Respecto da avaliación seguirase o estabrecido na ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén se cubrirá un modelo de Acta que figura na PXA, 

e cumprirase o estabrecido en ambos documentos. 
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Procedimentos e instrumentos de avaliación 

 Procedementos 

 

 

 

 

 

 Instrumentos 

Escritos Orais Observación directa e 

sistemática 

Oturos 

· Tareas diversas realizadas 

polo alumnado na actividade 

diaria da aula 

· Caderno de clase do 

alumno/a 

· Actividades de avaliaicón 

(libro, fichas, pruebas 

escritas...) 

· Traballos en grupo 

· Resolución de ejercicios e 

problemas 

· Actividades de expresión 

escrita 

· Actividades interactivas 

 

· Preguntas individuais o 

grupales 

· Participación do alumno/a 

·Intervención na aula 

· Postas en común 

· Probas orais individuais 

· Lectura expresiva 

· Preparación en grupo de 

diversas actividades: 

coloquios, exposicións, 

debates... 

·Escalas 

· Listas de control 

· Rexistros  

· Ficha rexistro individual 

· Rúbricas da programación 

docente 

· Rúbricas trimestrales das 

competencias 

·Rúbricas das unidades 

didácticas 

-Aqueles outros que poidan 

considerarse 

· Informe de availación 
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Os criterios de cualificación especificanse na programación de aula. Son variables e dependentes non só de elementos curriculares 

e contidos sino tamén de elementos competenciais diversos. Debemos insistir que non existen uns únicos e determinantes 

instrumentos de control e avaliación, senón que son fundamentais as valoracións conxuntas da actitude xeral de traballo, ganas de 

aprender, esforzó, madurez e compromiso ante o traballo do alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo a modo orientativo, reflectimos os seguintes: 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Valoración dos contidos e 
competencias adquiridas ou 
desenvolvidas na unidade 

70% -Realización de probas escritas  
-Realización de probas orais 
-Rúbricas en aspectos 
fundamentais(comprensión, 
expresión ) 

Realización do traballo na clase: 
-Realización axeitada do traballo 
-Presentación do caderno 
-Realización e presentación de fichas 

10% -Caderno da clase  e libros 
-Fichas 
-Rexistro de actividades. 
-Baterias de Traballo 
-Coco-Locos. 
Outros mecanismos de control 

 
Realización do traballo da casa: 
tarefas e traballos específicos 

10% Valoración de traballos específicos 
Libreta de Control de Tarefas 
Ficha de seguimento 

Valoración de actitudes na aula: 
-Escoita 
-Participación 
-Esforzo 
-Colaboración 

10% -Rexistros variados. 
-Rexistros personais. 
(de participación, actitude, 
atención…) 

       

 

CRITERIOS PARA A PUNTUACIÓN NA AVALIACIÓN FINAL 
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Segundo contempla a Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e querendo deixar claro os criterios de puntuación en cada materia na avaliación final e 

para evitar interpretacións erróneas con respecto ao significado da avaliación continua especialmente nas áreas instrumentais así como 

no resto de materias, facemos constar o seguinte: 

A) A puntuación na avaliación final nas áreas instrumentais (lingua galega, castelá e matemáticas): De existir unha diferencia 

inferior ou igual a un punto entre a nota máis alta e a máis baixa acadada en cada puntuación final de cada avaliación 

establecerase a puntuación final obtida na terceira avaliación, sempre e cando non determine o suspenso da área. Cando a 

diferenza sexa maior establecerase a media aritmética. 

B) A puntuación na avaliación final nas áreas non instrumentais (resto de áreas) establecerase:  

b.1.- En primeiro lugar como se estableza nas programacións concretas de cada área. 

b.2.- De non estar establecido, segundo media aritmética. 

b.3.- En casos moi concretos, e por decisión unánime de todos os membros da xunta de avaliación poderán, 

contemplarse beneficios cuantitativos cando o alumno/a teña destacado pola súa actitude, traballo, interese e adicación á 

materia de tal xeito que sexa recoñecido polos membros asistentes á xuntanza. 
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PERFIL COMPETENCIAL.         

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas 

propias. 10% 

 

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas 

(narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso. 5% 

 

 LGB2.1.3 Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social. 15% 

 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte.10% 

 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas... 15% 
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LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos 

escritos. 10% 

 

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, enlazar ou relacionar palabras. 10% 

 

LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

10% 

 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 5%  

 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 5% 

 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, 

analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 5% 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
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LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da información. 34% 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar 

información, crear táboas e gráficas 33% 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio 

e reforzo da aprendizaxe. 33% 

 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

CSB4.5.1 Identifica, valora e respecta o patrimonio natural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e 

mellora. 25% 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 20% 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 10% 

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os 

axustar ás necesidades. 25% 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 10% 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 10% 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á intervención 

da persoa interlocutora e normas básicas de cortesía. 33% 

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

do material. 33% 

CSB1.2.2.Adopta un comportamento responsable, construtivo e solidario, respectando diferentes ideas e achegas nos debates e 

recoñecendo a cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento democrático. 34% 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 25% 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 25% 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións. 25% 



 

Páxina 131 de 136 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5º E. PRIMARIA CURSO 2018-19 

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando 

decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 25% 

 

APRENDER A APRENDER 
 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 20% 

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social: 20% 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio 

e reforzo da aprendizaxe. 10% 

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar notas, 

elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 20% 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os 

resultados en diferentes soportes. 20% 

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo. 10% 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 

seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 10% 

MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades 

dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 10% 

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. 10% 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás. 30% 

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios...), creando conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 10% 

MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando, 

e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.10% 

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización. 10% 
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MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi 

próximas. 10% 

 
 

7. Criterios de Promoción 

Promoción de curso e de etapa  

 Ao finalizar cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación 

final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promoción e 

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor.  O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á 

etapa seguinte sempre que se considere que logrou a progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que alcanzou o adecuado grao 

de adquisición das competencias correspondentes. Os informes das avaliacións individualizadas de terceiro curso de educación primaria 

e de final de educación primaria teranse en conta, se é o caso, segundo o seu carácter informativo e orientador, de acordo co establecido 

no artigo 12.8 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. Cando un alumno ou unha alumna non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta medida poderá 

adoptarse unha soa vez durante a etapa, oídos os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e deberá ir acompañada dun 

plan específico de reforzo ou recuperación e apoio A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras 

esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. O alumnado que 

promocione de curso con algunha área con cualificación negativa deberá seguir un plan específico de recuperación.  
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Avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo  

A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a adaptación das condicións de 

realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á aprendizaxe. Cando o alumnado teña 

autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os establecidos na dita adaptación. 

Por último e como acordo de ciclo, cando un alumno non supere as competencias claves reflexadas nos mínimos esixibles ,que aparecen 

nos cadros de antes, de dúas  materias instrumentais (matemáticas, lingua galega ou lingua castelá), non promocionará ao seguinte curso. 

De igual modo non  promocionará se non supera os mínimos esixibles de tres materias, sendo alo menos unha delas instrumental. En todo 

caso estes criterios sempre serán revisables polo equipo docente da titoría contando co asesoramento do D.O. do centro e da Xefatura de 

estudos,  que determinará a opción máis axeitada para a evolución curricular do alumno e do seu seguimento persoal, madurativo e 

emocional. En todo caso este último criterio estabrecido no presente parágrafo pode variar segundo o acordo que recolla o Centro a nivel 

xeral e que se plasme na PXA. 

 

8. Información e comunicación as familias 

 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de acordo 

coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou as persoas 

que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas que 

tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os 
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centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos exames e documentos 

das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades que uns 

e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo.  

Haberá unha sesión informativa xeral para todas as familias, o día 22 de outubro, onde se transmitirá toda a información esencial de 

inicio de curso e de desenvolvemento do mesmo así como a charla titorial segundo os moldes de traballo e os acordos que se recollen 

na PXA do Centro. 

Igualmente , empregarase a axenda escolar como elemento esencial de comunicación coas familias 

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso do seu fillo ou filla, e terán os luns de 17:00 

a18:00 horas titorías para falar calquera asunto relacionado co proceso educativo do seu fillo. De non ser posible neste horario farase 

todo o posible por concertar a titoría noutro momento, atendendo sempre na medida do posible, as necesidades da familia, atendendo 

ao contemplado na PXA do centro así como aquelas disposicións e acordos que xurdan da xunta de nivel, do D. de Orientación e das 

xuntas de avaliación. Ademais poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis importantes na páxina web do 

centro: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo. 

 

 

 

9. Libros de texto e Material Curricular 
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Os establecidos con carácter xeral na PXA e publicados en xuño do 2018 para o curso 2018-19. Igualmente todos aqueles libros ou 

materiais –incluidos os do Plan Lector- que se establezan e xurdan do acordó dos profesores de nivel e que sexan ratificados pola 

Dirección e Xefatura de Estudios do Centro e conten coa aprobación da Inspección Educativa. 

Igualmente a esixencia de participación en diversas actividades que se recollen na PXA anual e das que participa este nivel (Prensa 

Escola, Teatro Lido, Horto Escolar, Programa de Desenvolvemento Persoal de Vieiro, Tic, Programas de Oralidade, etc..) pode implicar 

a necesidade de materiais específicos de traballo que serán aportados polas familias ou que poden ser entregados polo centro ou por 

os especialistas que traballen no desenvolvemento dos diversos programas. 
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1. Bases Legais 

Esta Programación docente, básase no disposto en : 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa  

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014).  

 ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 A Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación, establece, no seu artigo 20, que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do 

alumnado de educación primaria será continua e global e que terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. A súa 

modificación pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, afectou, entre outros aspectos, a 

estrutura curricular de educación primaria e a propia avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado.  

O Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da educación primaria, dispón, no seu artigo 

12, determinados aspectos relacionados coa avaliación, dos cales destaca que serán os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe avaliables os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa 

nas avaliacións continua e final.  

O Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, no capítulo II do título II, regula aspectos relacionados coa avaliación, coa promoción e cos documentos oficiais de avaliación.  
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A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, dispón que na avaliación deberá terse en 

conta o grao de dominio das competencias. A avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade 

ordinaria da aula e do centro docente, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora 

continua do proceso educativo e punto de referencia para a adopción das medidas de atención á diversidade. 

 

2.  Obxectivos E.Primaria 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio 

activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 

confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía 

no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 

de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 5

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de 

operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa 

vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico 

ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física 

e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, 

así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres 

e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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3. Metodoloxía e estratexias didácticas 

 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e 

das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os 

elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos 

da vida real.  

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes 

ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en 

equipo. 

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o 

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de 

fomentar o hábito da lectura, diariamente os alumnos/as adicarán un tempo á lectura non inferior a trinta minutos ,  dos cales a 

meirande cantidade habitualmente serán no Plan lector que se estipula de xeito estabrecido na PXA (sesión de 25 minutos despois 

do recreo) á que se incorporan as aportacións existentes nesta Programación por parte del Nivel. Neste sentido, tentaremos tamén 

participar no Proxector Lector en Competencia en Lingua estranxeira ao traverso do proxecto de Innovación Educativa proposto 

polos profesores da sección Bilingüe como tamén consta na PXA. 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 
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Os mecanismos de reforzo, poñeranse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles 

ou as adaptacións do currículo. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaremos  actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. 

Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos 

e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe (Somos 

centro con Sección bilingüe na área de plástica dende primeiro ata sexto de educación primaria). No proxecto lingüístico do centro 

concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas inclúen acordos sobre 

criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento 

que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas áreas lingüísticas, 

de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

 

 

 

4. Medidas de atención a diversidade 

 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por 

presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou 
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de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da 

etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co 

disposto nos artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

Entre as medidas indicadas  consideraranse as que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 

necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa 

derivada desa valoración, realizarase da forma máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para facer realidade 

esa identificación, valoración e intervención. 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos termos que 

estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 

flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a 

ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas 

capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver ao 

máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel alumnado 

especialmente motivado pola aprendizaxe. 

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial 

académico. Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado 

no curso inferior ao que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso correspondente 

á súa idade. 
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Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaremos as medidas de reforzo necesarias que faciliten 

a súa integración escolar e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con aproveitamento os 

seus estudos. 

Igualmente se levarán a cabo as medidas necesarias para a renovación de Adaptación Curricular necesaria aos alumnos específicos 

que se determinen en colaboración co Departamento de orientación. 

 

5. Transversalidade 

 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas. 

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades 

e non-discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, 

accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para 

conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, 
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o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o 

respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

A programación docente comprenderá a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 

e intersexual. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a 

das vías, en calidade de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar 

os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

 

 6.Avaliación 

 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das 

áreas. A ese respecto a avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade ordinaria da aula e 

do centro docente, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora continua do proceso 

educativo e punto de referencia para a adopción das medidas de atención á diversidade. 
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No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Os mestres e as mestras avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a nosa propia práctica 

docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das 

áreas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que 

figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación 

dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as destrezas, as 

actitudes e os valores para dar resposta ás situacións expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende 

desde unha formulación integradora. Na valoración do desenvolvemento das competencias do alumnado teranse en consideración 

os estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os cales conforman o perfil desa 

competencia. 

 
Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, 

o centro adoptará as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de 

aprendizaxe avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. 

O nivel obtido por cada alumno ou alumna farase constar nun informe, que será entregado aos pais, ás nais ou ás persoas que 

exerzan a titoría legal cada trimestre. 
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Respecto da avaliación seguirase o estabrecido na ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén se cubrirá un modelo de Acta que figura na 

PXA, e cumprirase o estabrecido en ambos documentos. 

Procedimentos e instrumentos de avaliación 

 Procedementos 

 

 

 

 

 

 Instrumentos 

Escritos Orais Observación directa e 

sistemática 

Oturos 

· Tareas diversas realizadas 

polo alumnado na actividade 

diaria da aula 

· Caderno de clase do 

alumno/a 

· Actividades de avaliaicón 

(libro, fichas, pruebas 

escritas...) 

· Traballos en grupo 

· Resolución de ejercicios e 

problemas 

· Actividades de expresión 

escrita 

· Actividades interactivas 

 

· Preguntas individuais o 

grupales 

· Participación do alumno/a 

·Intervención na aula 

· Postas en común 

· Probas orais individuais 

· Lectura expresiva 

· Preparación en grupo de 

diversas actividades: 

coloquios, exposicións, 

debates... 

·Escalas 

· Listas de control 

· Rexistros  

· Ficha rexistro individual 

· Rúbricas da programación 

docente 

· Rúbricas trimestrales das 

competencias 

·Rúbricas das unidades 

didácticas 

-Aqueles outros que poidan 

considerarse 

· Informe de availación 
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Os criterios de cualificación especificanse na programación de aula. Son variables e dependentes non só de elementos 

curriculares e contidos sino tamén de elementos competenciais diversos. Debemos insistir que non existen uns únicos e 

determinantes instrumentos de control e avaliación, senón que son fundamentais as valoracións conxuntas da actitude xeral de 

traballo, gañas de aprender, esforzó, madurez e compromiso ante o traballo do alumno.  

 

Con todo a modo orientativo, reflectimos os seguintes: 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

       6º  
Valoración dos contidos e 
competencias adquiridas ou 
desenvolvidas na unidade 

40 -Realización de probas escritas  
-Realización de probas orais 
-Rúbricas en aspectos 
fundamentais(comprensión, 
expresión ) 

Realización do traballo na clase: 
-Realización axeitada do traballo 
-Presentación do caderno 
-Realización e presentación de fichas 

30 -Caderno da clase  e libros 
-Fichas 
-Rexistro de actividades. 
-Baterias de Traballo 
-Coco-Locos. 
Outros mecanismos de control 

 
Realización do traballo da casa: 
tarefas e traballos específicos 

10 Valoración de traballos específicos 
Libreta de Control de Tarefas 
Ficha de seguimento 
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PERFIL COMPETENCIAL.         

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas 

propias. 10% 

 

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o discurso ás diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso. 5% 

 

 LGB2.1.3 Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social. 15% 

 

Valoración de actitudes na aula: 
-Escoita 
-Participación 
-Esforzo 
-Colaboración 

20% -Rexistros variados. 
-Rexistros personais. 
(de participación, actitude, 
atención…) 
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LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte.10% 

 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas... 15% 

 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos 

escritos. 10% 

 

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, enlazar ou relacionar palabras. 10% 

 

LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de 

comunicación. 10% 

 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 5%  

 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 5% 
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CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información relevante, a 

organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 5% 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da información. 34% 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar 

información, crear táboas e gráficas 33% 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio e reforzo 

da aprendizaxe. 33% 

 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

CSB4.5.1 Identifica, valora e respecta o patrimonio natural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación 

e mellora. 25% 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 20% 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

10% 
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EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os 

axustar ás necesidades. 25% 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 10% 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 10% 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa 

interlocutora e normas básicas de cortesía. 33% 

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

coidado do material. 33% 

CSB1.2.2.Adopta un comportamento responsable, construtivo e solidario, respectando diferentes ideas e achegas nos debates e 

recoñecendo a cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento democrático. 34% 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 25% 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 25% 
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CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións. 25% 

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e 

tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 25% 

 

APRENDER A APRENDER 
 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 20% 

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social: 20% 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como 

apoio e reforzo da aprendizaxe. 10% 

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar 

notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 20% 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica 

os resultados en diferentes soportes. 20% 

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo. 10% 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 

seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 10% 

MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades 

dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 10% 

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. 10% 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás. 30% 

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de exemplos contrarios...), creando conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, valorando as 

súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 10% 

MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.10% 

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización. 10% 
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MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións 

moi próximas. 10% 

 
 

7. Criterios de Promoción 

Promoción de curso e de etapa  

 Ao finalizar cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de 

avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta os criterios 

de promoción e tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor.  O alumno ou a alumna 

accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou a progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que 

alcanzou o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. Os informes das avaliacións individualizadas de 

terceiro curso de educación primaria e de final de educación primaria teranse en conta, se é o caso, segundo o seu carácter 

informativo e orientador, de acordo co establecido no artigo 12.8 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Cando un alumno ou unha alumna non promocione deberá 

permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta medida poderá adoptarse unha soa vez durante a etapa, oídos os pais, as nais ou 

as persoas que exerzan a titoría legal, e deberá ir acompañada dun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio. A repetición 

considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para 

resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación 

negativa deberá seguir un plan específico de recuperación.  

Avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo  
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A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a adaptación das condicións 

de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á aprendizaxe. Cando o alumnado teña 

autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os establecidos na dita 

adaptación. 

Por último e como acordo de ciclo, cando un alumno non supere as competencias claves reflexadas nos mínimos esixibles ,que 

aparecen nos cadros de antes, de dúas  materias instrumentais (matemáticas, lingua galega ou lingua castelá), non promocionará ao 

seguinte curso. De igual modo non  promocionará se non supera os mínimos esixibles de tres materias, sendo alo menos unha delas 

instrumental. En todo caso estes criterios sempre serán revisables polo equipo docente da titoría contando co asesoramento do D.O. 

do centro e da Xefatura de estudos, que determinará a opción máis axeitada para a evolución curricular do alumno e do seu 

seguimento persoal, madurativo e emocional. En todo caso este último criterio estabrecido no presente parágrafo pode variar segundo 

o acordo que recolla o Centro a nivel xeral e que se plasme na PXA. 

 

 

8. Información e comunicación as familias 

 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de acordo 

coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou as persoas 

que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas 

que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que 
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adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos 

exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades que 

uns e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo.  

Haberá unha sesión informativa xeral para todas as familias, o día 14 de setembro, onde se transmitirá toda a información esencial 

de inicio de curso e de desenvolvemento do mesmo así como a charla titorial segundo os moldes de traballo e os acordos que se 

recollen na PXA do Centro. 

Igualmente darase conta do emprego do Abalar Móbil como elemento e canle esencial de comunicación coas familias, 

empregando este vehículo como elemento esencial de comunicación así como a axenda escolar. 

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso do seu fillo ou filla, e terán os luns de 

17:00 a18:00 horas titorías para falar calquera asunto relacionado co proceso educativo do seu fillo. De non ser posible neste 

horario farase todo o posible por concertar a titoría noutro momento, atendendo sempre na medida do posible, as necesidades da 

familia, atendendo ao contemplado na PXA do centro así como aquelas disposicións e acordos que xurdan da xunta de nivel, do 

D. de Orientación e das xuntas de avaliación. Ademais poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis 

importantes na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo. 

 

9 
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. Libros de texto e Material Curricular 

Os establecidos con carácter xeral na PXA e publicados en xuño do 2018 para o curso 2018-19.Igualmente todos aqueles libros 

ou materiais –incluidos os do Plan Lector- que se establezan e xurdan do acordó dos profesores de nivel e que sexan ratificados 

pola Dirección e Xefatura de Estudios do Centro e conten coa aprobación da Inspección Educativa. 

Igualmente a esixencia de participación en diversas actividades que se recollen na PXA anual e das que participa este nivel 

(Prensa Escola, Teatro Lido, Horto Escolar, Programa de Desenvolvemento Persoal de Vieiro, Tic, Programas de Oralidade, etc..) 

pode implicar a necesidade de materiais específicos de traballo que serán aportados polas familias ou que poden ser entregados 

polo centro ou por os especialistas que traballen no desenvolvemento dos diversos programas. 

 

 

 
 
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA MENCIÓN HONORÍFICA 

Segundo contempla a Orde do 09 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, poderá concederse mención Honorífica ao remate do Ensino Primario. 

En concreto, a citada disposición recolle no seu artigo 5.4 o seguinte: 

4. Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención honorífica aos alumnos e ás alumnas que superasen 

todas as áreas da etapa e obtivesen sobresaliente ao rematar educación primaria nunha área ou en varias e que demostren un 

rendemento académico excelente.  
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5. A proposta de «Mención honorífica» farase constar na acta de avaliación. 

 

En consecuencia, o Centro entende que non se estabrece nengún número mínimo nen máximo de Mencións a outorgar por curso 

escolar nen por grupo e aula, e tamén dispón que para a concesión desa mención deberán alomenos cumprirse algúns dos seguintes 

criterios por parte do alumando susceptible de ser proposto: 

a) Que o devandito alumndo obteña a calificación de sobresaliente alomenos nas áreas lingüísticas, na área de matemáticas e 

nunha das áreas do ámbito social e natural, nos niveis de 5º e 6º de Educación Primaria. 

b) Que o alumando obteña unha cualificación de sobresaliente en todas ás áreas que compoñen o nivel de 6º de E.P. 

c) Que o devandito alumnado destaque nun área moi concreta, de xeito tan elevado que fora necesario que ao longo do curso 

realizará un programa específico de potenciación desa capacidade por sobredotación nesa área, superando os obxectivos e 

estándares estabrecidos desde comezos de curso. Neste caso o alumando recibiría a mención exclusivamente nesa área. 

Tamén resultará decisivo nesa concesión que se cumpran os requisitos conductuais e atencionais estabrecidos e que conforman 

parte esencial do programa curricular. Isto é, aínda cumprindo algún dos requisitos anteriormente expostos pero se se estabrecera 

ao longo do curso apercibimentos graves pola conducta ou actitude do alumno non se concederá a devandita mención. Igualmente 

se houbera un nivel de absentismo escolar suficientemente salientable como para iniciar un protocolo de actuación, tamén poderá 

ser obxecto de non concesión da mención. 
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Por último sinalamos como elemento prioritario que a decisión de concesión da mención deberá ser tomada de forma colexiada por 

todos os profesionais asistentes á xuntanza de avaliación do nivel e implicados na formación do alumnado avaliado. 

 

9.- Elementos transversais. 

 

Xeneralidades: 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, 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 en todas as disciplinas.  

Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades 

e non discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, 

accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias 

para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula promoveráse o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. Este aspecto traballarase sobre todo desde o plan de acción titorial, normas de aula, 

traballos grupais mixtos ( métodos cooperativos e participativos que definimos na metodoloxía ) onde os nenos e nenas asuman 

as mesmas responsabilidades, tanto nas actividades propias da aula como na vida docentro, destacando aquelas que se levan a 

cabo no comedor escolar ou na biblioteca: encargados de biblioteca. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vidapersoal, 
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familiar e social. Estes valores traballaranse tamén tendo como base o plan de acción titorial, tendo como eixe vertebrador as 

normas da aula e do centro. A comezos de curso, acordaranse unhas normas de aula, que se irán interiorizando pouco a pouco 

na repetición das rutinas diarias e este ano vaise diseñar una mascota polos nenos para explicar ditas normas. Por outro lado, 

tamén se explican e recordan a os nenos unha normas sinxela de comportamento no centro e tamén no comedor escolar. Entre 

estas está a norma de “resolver as nosas diferenzas falando”. 

Utilizaremos o reforzo positivo ou negativo, a análise e a reflexión sobre a conduta. Se houber algún caso conflitivo, empregaremos 

diferentes programa de habilidades sociais. 

Tamén se educará nos valores cívicos e constitucionais, e promoveranse os valores que sustentan a liberdade,  axustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e a prevención de calquera tipo de 

violencia. Incidiremos na idea de igualdade, a paz e o respecto polos dereitos humanos. Traballaremos con apoio de textos,que 

eles terán que ler, sobre os dereitos dos nenos. Aínda que ocasionalmente se traballe desde calquer materia cando unha lectura, 

as circunstancias ou a actualidade o aconselle, a unidade dos dereitos dos nenos, realizarémola na 1º semana de decembro, 

cando se celebre a festividade da Constitución española. 

Promoveranse actitudes que axuden á prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia. Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual , e prevenir a violencia de xénero e non discriminación. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades e promoveremos accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a 

das vías, en calidade de peóns, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar 

os accidentes. A comezos de curso, dado que os nosos alumnos son usuarios do transporte escolar, recordaránselle as normas 
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de uso deste. 

Desenvolveranse tamén actividades que promovan o desenvolvemento sustentable e o cuidado do medio ambiente. Asactividades 

relacionadas con este tema levaranse a cabo desde a área de C.Sociais e C. Naturais. Así mesmo, no centro promóvese a 

reciclaxe tamén de aceite usado e a recollida de tapóns para fins solidarios. 

Tamén se farán traballos de acondicionamento do “ horto urbano” e plantación de flores, bulbos e algunas herbas aromáticas que 

non precisen moito mantemento. 

No tocante á prevención dos riscos derivados da utilización das tecnoloxías da información, tratarase desde a acción titorial en 

colaboración co profesor encargado da dinamización das novas tecnoloxías. 

Tamén se realizarán actividades relacionadas coa prevención ante  urxencias e catástrofes. No colexio contamos cun plan de 

autoprotección, e anualmente realízase un simulacro de evacuación. No 1º trimestre, dánselle unas indicacións aos nenos de cómo 

comportarse sobre todo no caso de incendio,  pero tamén outras medidas de seguridade no  xeral onde pode haber perigos: 

barandillas das escaleiras, enchufes, portas, chans escorregadizos cando hai humidades no patio, no comedor, baños….e de cómo 

evitar accidentes. Tamén se tratará os accidentes que pode haber nas súas casas. En cada aula temos  un plano sinxelo pegado 

na porta que nos indica onde estamos e o camiño que temos que seguir para a evacuación do centro. Tamén contamos con láminas 

explicativas de como actuar en caso de incendio. Realizaranse  actividades en liña sobre todo na área de C.Sociais. 

No que respecta ao fomento do espíritu emprendedor e iniciativa, no 6º nivel traballarase sobre todo o desenvolvemento da iniciativa 

a través de traballos colaborativos, nos que os membros do grupo asumirán diferentes responsabilidades. Nestes pequenos 

proxectos de investigación realizarán e asumirán o rol que lle corresponda, planificaran o traballo, elaborarán as normas do equipo, 

buscarán a información e plasmarana en distintas fichas ou en cartulinas para finalmente, exponer diante dos seus compañeiros 

os resultados do seu traballo. Estes pequenos traballos desenvolveranse sobre todo desde as áreas de  ciencias sociais e naturais: 

investigamos sobre un animal, sobre unha planta, unha empresa…. 
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A nivel individual promeveremos a autonomía do neno, a responsabilidade e o esforzo. 
 
Todos estes temas transversais tamén se traballaran a través da prensa, desde unha actitude crítica, posto que estamos inscritos 

o programa prensa escola. 

 

10. Información e comunicación ás familias. 

 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de 

acordó coas previsións da Lei4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou 

as persoas que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillasou 

das persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas áavaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou 

reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de 

avaliación e aos exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades 

que uns e outros se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo. Este compromiso adoptarase na reunión de 

principios de curso que cada titor realiza cos país dos seus alumnos. Nesta reunión acordarase sobre todo que traballos ou 

actividades as familias poden realizar cos seus fillos en xeral, sen prexuízo de que  dos compromisos que poidan establecerse 

con algunha familia en particular atendendo ás necesidades de aprendizaxe do seu fillo/a. 

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso do seu fillo, e establecense os luns 

de 17,00 a 18,00 para para falar calquera asunto relacionado co proceso educativo do seu fillo. De non ser posible neste horario 

farase todo o posible por concertar a titoría noutro momento, atendendo sempre na medida do posible, as necesidades da 

familia. Ademais poderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis importantes na páxina web do centro. 
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11.- Avaliación da programación. 

 

Durante as sesión de avaliación serán avaliados tamén os procesos de ensino e a súa práctica docente en relación coa adecuación 

ao alumnado, co logro dos obxectivos das áreas e da etapa e co desenvolvemento das competencias básicas para se é preciso, 

aplicar as medidas correctoras pertinentes. 

Esta avaliación incluirá os seguintes aspectos: 

• A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado. 
• As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 
• As medidas de atención á diversidade aplicadas. 
• A programación e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do centro e os 

procedementos de avaliación do alumnado. 
• A coordinación entre os mestres. 
• A coordinación entre os mestres e o equipo directivo. 
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13.- Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, mínimos esixibles e a súa relación coas 
Competencias Clave de cada área. 
 

13.1 Ciencias da natureza 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 b 

 e 

 h 

 i 

 B1.1.Iniciación 

áactividade científica. 

 B1.2. Emprego de diferentes 

fontes de información. 

 B1.3. Lectura de textos propios 

da área. 

 B1.4. Utilización das tecnoloxías 

da información e comunicación 

para buscar e seleccionar 

información, simular procesos e 

comunicar conclusións sobre os 

traballos realizados. 

 B1.1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos 

naturais, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta a partir da 

consulta de fontes directa 

e indirectas e 

comunicando os 

resultados en diferentes 

soportes. 

 CNB1.1.1. Busca, 

selecciona e organiza 

información concreta e 

relevante, analízaa,obtén 

conclusións, elabora 

informes para o rexistro de 

plan de traballo e comunica, 

de forma oral e escrita,as 

conclusións. 

 

 Traballa de forma 

individual ou en 

equipo na realización 

de proxectos e 

pequenas 

experiencias,aportand

o informes orais ou 

escritos en diferentes 

soportes, e 

empregando fontes    

variadas. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 

 CNB1.1.2. Expresa 

oralmente e por escrito, de 

forma clara e ordenada 

 CCL 

 CMCCT 
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 B1.5. Uso progresivamente 

autónomo do tratamento 

detextos (axuste de páxina, 

inserciónde ilustracións ou notas, 

imaxes etc.). Xestión de ficheiros 

contidos relacionados coa 

área manifestando a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

 CCL 

 CSIEE 

 CMCT 

 CD 

 

 

 CNB1.1.3. Emprega de 

forma autónoma o 

tratamento de textos 

(axuste de páxina, inserción 

de ilustracións ou notas 

etc). 

 

 

 CNB1.1.4. Manexa 

estratexias axeitadas para 

acceder á información dos 

textos de carácter científico. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 b 

 h 

 B1.6. Aproximación 

experimentala cuestións 

científicas próximas á súa 

realidade. 

 B1.2. Establecer 

conxecturas tanto 

respecto de sucesos que 

ocorren dunha forma 

natural como sobre os que 

ocorren cando se 

provocan a través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

 CNB1.2.1. Manifesta 

autonomía na planificación 

e execución de acción e 

tarefas e ten iniciativa na 

tomade decisións, 

identificando os criterios e 

as consecuencias das 

decisións tomadas. 

 
 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 
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 a 

 b 

 c 

 e 

 g 

 h 

 i 

 B1.7. Traballo 

individual e 

cooperativo. 

 B1.8. A igualdade entre 

homes e mulleres. A conduta 

responsable. 

 B1.9. A relación cos demais. 

A resolución pacífica de 

conflitos. Toma de 

decisións: criterios e 

consecuencias. 

 B1.10. Técnicas de traballo. 

Recursos e técnicas 

detraballo individual. 

Desenvolvementode hábitos 

de traballo, esforzoe 

responsabilidade. 

 B1.11. Hábitos de prevención de 

enfermidades e accidentes, na 

aula e no centro. 

 B1.12. Emprego de diversos 

materiais, tendo en conta as 

normas de seguridade. 

B1.13. Elaboración de protocolos 

de uso das TIC na aula. 

 B1.14. Valoración da necesidade 

 B1.3. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o 

coidado pola seguridade 

propia e a dos seus 

compañeiros/as, 

coidando as ferramentas 

e facendo uso adecuado 

dos materiais 

 CNB1.3.1. Utiliza 

estratexias para estudar e 

traballar de forma eficaz, 

individualmente e en 

equipo, amosando 

habilidades para a 

resolución pacífica de 

conflitos. 

 

 
 CAA 

 CSC 

 CMCCT 

 CSIEE 

 

 CNB1.3.2. Coñece e 

empregaas normas de uso 

e de seguridade dos 

instrumentos, dos materiais 

de traballo e das 

tecnoloxíasd a información 

e comunicación. 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 
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de controlar o tempo destinado 

ás tecnoloxías da información e 

da comunicación e o seu poder 

de adicción. 

 a 

 b 

 c 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 B1.15. Planificación e realización 

de proxectos, experiencias 

sinxelas e pequeñas 

investigacións, formulando 

problemas, enunciando 

hipóteses, seleccionando o 

material necesario, montando, 

realizando e extraendo 

conclusións e presentando 

informes en diferentes soportes. 

 B1.4. Realizar proxectos, 

experiencias sinxelas e 

pequenas investigación e 

presentar informes coas 

conclusións en diferentes 

soportes. 

 CNB1.4.1. Realiza 

proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións formulando 

problemas, enunciando 

hipóteses, seleccionando o 

material necesario, 

realizando, extraendo 

conclusións e comunicando 

os resultados. 

 

 Traballa de forma 

individual ou en 

equipo na realización 

de proxectos e 

pequenas 

experiencias, 

aportando informes 

orais ou escritos en 

diferentes soportes, e 

empregando fontes 

variadas 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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 CNB1.4.2. Presenta un 

informe, de forma oral ou 

escrita, empregando 

soportes variados,r 

ecollendo información de 

diferentes fontes (directas, 

libros, internet) cando 

traballa de forma individual 

ou en equipo na realización 

de proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións. 

 

 

 

 

 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

 e 

 h 

 B2.1. O corpo humano e o 

seu funcionamento. 

 B2.2. Anatomía e fisioloxía. 

 B2.3. Células, tecidos, 

órganos, aparellos e 

sistemas. 

 B2.4. Diferentes tipos de células. 

 B2.1. Identificar e localizar 

os principais órganos 

implicados na realización 

das funcións vitais do 

corpo humano e 

establecer algunas 

relacións fundamentais 

entre elas e determinados 

 CNB2.1.1. Identifica e 

localiza os principais 

órganos implicados na 

realización das funcións 

vitais do ser humano. 

 Identifica, localiza e 

describe- explicando 

as súas funcións- os 

principais órganos 

implicados na 

realización das 

funcións vitais do ser 

humano 

 CMCCT 
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Os virus e as bacterias. hábitos de saúde. 

 e 

 h 

 B2.5. As funcións vitais 

noser humano. 

 B2.6. Función de 

relación(órganos dos sentidos, 

sistema nerviosoe 

aparellolocomotor). 

 B2.7. Función denutrición 

(aparellos 

respiratorio,dixestivo, 

circulatorio eexcretor). 

 B2.8. Función dereprodución 

(aparello reprodutor). 

 B2.2. Coñecer o 

funcionamento de células, 

tecidos, 

órganos,aparellos, 

sistemas: a súa 

localización,forma, 

estrutura, funcións, 

coidados etc 

 CNB2.2.1. Identifica e 

describe as principais 

características dos 

aparellos respiratorio, 

dixestivo, locomotor, 

circulatorio e excretor e 

explica as principais 

funcións. 

 
 CMCCT 

 CCL 

  

 a 

 b 

 c 

 d 

 h 

 k 

 m 

 B2.9. Saúde e enfermidade. 

 B2.10. Principais enfermedades 

que afectan aos aparellos e 

sistemas do organismo humano. 

 B2.11. Hábitos saudables 

para previr enfermidades. 

 B2.12. Trastornos alimenticios. 

 B2.13. Efectos nocivos do 

consumo de alcohol e drogas. 

 B2.14. Tipos de dietas. 

 B2.3. Relacionar 

determinadas prácticas 

de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables e coñecendo 

as repercusións para a 

saúde. 

 CNB2.3.1. Recoñece estilos 

de vida saudables e os seus 

efectos sobre o coidado e 

mantemento do 

funcionamento global do 

corpo. 

 Recoñece estilos de 

vida saudables e os 

seus efectos positivos 

no funcionamento 

global do corpo. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 

 CNB2.3.2. Coñece e explica 

os principios das dietas 

equilibradas, identificando 

as prácticas saudables para 

previr e detectar os riscos 

para a saúde. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 B2.15. Análise de 

etiquetasd e produtos. 

 B2.16. Avances da ciencia 

que melloran a saúde e a 

vida. 

 B2.17. Coñecemento de 

actuacións básicas de primeiros 

auxilios. 

 CNB2.3.3. Recoñece os 

efectos  nocivos do 

consumo de alcohol e 

drogas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 CNB2.3.4. Observa, 

identifica e describe algúns 

avances da ciencia que 

melloran a saúde (medicina, 

produción e conservación 

de alimentos, potabilización 

da auga etc.). 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CNB2.3.5. Coñece técnicas 

de primeiros auxilios, en 

situacións simuladas e 

reais. 

 CMCCT 

 CSC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

 e 

 h 

 B3.1. Seres vivos, seres 

inertes. Diferenciación. 

 B3.2. Organizaciñon e estrutura 

dos seres vivos: células, tecidos: 

tipos; órganos; aparellos e 

sistemas: principais 

características e funcións 

 B3.1. Coñecer a estrutura 

dos seres vivos: células, 

tecidos, tipos,órganos, 

aparellos e sistemas: 

identificando as principais 

características e funcións. 

 CNB3.1.1. Identifica e 

describe a estrutura dos 

seres vivos: células, 

tecidos, órganos, aparellos 

e sistemas nomeando as 

principais características e 

funcións de cada un deles. 

 Identifica e describe a 

estructura dos seres 

vivos nomeando as 

principais 

características e 

funcións de cada un 

deles. 

 CCL 

 CMCCT 
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 e 

 h 

 l 

 

 

 B3.3. Os seres vivos: 

características, clasificación e 

tipos. 

 B3.4. Os animais 

vertebrados e invertebrados, 

características e 

clasificación. 

 B3.5. As plantas: estrutura e 

fisioloxía. A fotosíntese e a súa 

importancia para a vida na Terra 

 B3.2. Coñecer diferentes 

niveis de clasificación dos 

seres vivos, atendendo ás 

súas características e 

tipos. 

 CNB3.2.1. Identifica as 

características e clasifica os 

seres vivos: 

• Reino animal. 

• Reino das plantas. 

• Reino dos fungos. 

• Outros reinos. 

 

 Identifica as 

características e 

clasifica os seres 

vivos investigand oe 

explicando as 

relacións entre 

eles(cadeas 

alimentarias, 

poboacións, 

comunidades  e 

ecosistemas. 

 CMCCT 

 

 CNB3.2.2. Utiliza guías na 

identificación científica de 

animais e plantas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CNB3.2.3. Explica a 

importancia da fotosíntese 

para a vida na Terra. 

 CMCCT 

 CCL 

 a 

 e 

 h 

 l 

 i 

 o 

 B3.6. As relacións entre os 

seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, 

comunidades e ecosistemas. 

Características e 

compoñentes dun 

ecosistema. 

 B3.7. Ecosistemas: 

pradería,poza, lagoa, bosque, 

litoral e cidade e os seres vivos. 

 B3.3. Investigar as 

características de 

ecosistemas do seu 

contorno mediante a 

recollida de datos, 

facendo hipóteses, 

empregando diversas 

fontes de información e 

presentando os 

resultados en diferentes 

soportes,mostrando 

 CNB3.3.1. Investiga e 

explica as relacións entre os 

seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, 

comunidades e 

ecosistemas. 

 
 CMCT 

 CCL 

▪ CNB 3.3.2. Recoñece e 

explica algúns 

ecosistemas: pradería, 

charca, bosque, litoral e 

cidade e os seres vivos 

 CMCCT 

 CCL 
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A biosfera,diferentes hábitats 

dos seres vivos. 

 B3.8 Hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

 B3.9. Uso de medios 

tecnolóxicos para o estudo dos 

seres vivos. 

 B3.10. Interese pola 

observación e polo estudo 

rigoroso de todos os seres 

vivos. 

 B3.11. Uso da lupa para a 

observación científica. 

interese pola rigorosidade 

e hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres 

vivos 

que neles habitan. 

▪ CNB3.3.3. Observa e 

identifica diferentes 

hábitats dos seres vivos 

facendo fincapé no 

coidado destes e nomea 

algunhas causas de 

extinción de especies. 

 CMCCT 

 CSC 

▪ CNB3.3.4. Usa a lupa e 

outros medios 

tecnolóxicos para a 

observación científica. 

▪ CMCCT 

▪ CNB3.3.5. Observa e 

rexistra algún proceso 

asociado á vida dos seres 

vivos, utilizando os 

instrumentos e os medios 

audiovisuais et 

ecnolóxicos apropiados, 

comunicando de xeito oral 

e escrito os resultados. 

 

 

 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA 

 e 

 h 

 B4.1. Concepto de enerxía. 

Diferentes formas de enerxía. A 

luz como fonte de enerxía. 

 B4.2. Electricidade: a 

corrente eléctrica. Circuítos 

eléctricos. Magnetismo: o 

magnetismo terrestre. O 

imán: o compás. 

 B4.3. Os cambios de estado. As 

reaccións químicas: a 

combustión, a oxidación e a 

fermentación. 

 B4.1. Coñecer leis 

básicas que rexen 

fenómenos como a 

reflexión da luz, a 

transmisión da corrente 

eléctrica, os cambios de 

estado e as reaccións 

químicas: a combustión, a 

oxidación e a 

fermentación. 

 CNB4.1.1. Investiga a 

través da realización de 

experiencias sinxelas para 

achegarse ao coñcemento 

das leis básicas que rexen 

fenómenos como a reflexión 

da luz, a transmisión da 

corrente eléctrica e os 

cambios de estado. 

 

 
 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

 

 CNB4.1.2. Investiga a 

través da realización de 

experiencias sinxelas para 

achegarse ao coñecemento 

das leis básicas que rexen 

reaccións químicas: 

combustión, oxidación e 

fermentación. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 
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 e 

 h 

 B4.4. Fontes de enerxía e 

materias primas: a súa orixe. 

Enerxías renovables e non 

renovables. 

B4.5. Fontes de enerxías 

renovables e non 

renovables. O 

desenvolvemento 

enerxético, sostible e 

equitativo. 

 B4.6. Utilidade dalgúns avances, 

produtos e materiais para a 

sociedade. 

 B4.2. Coñecer as 

características das fontes 

de enerxía e materias 

primas renovables e non 

renovables e relacionalas 

co desenvolvemento 

enerxético e sostible. 

 

 CNB4.2.1. Identifica e 

explica algunhas das 

principais características 

das diferentes formas de 

enerxía: 

mecánica,lumínica, sonora, 

eléctrica, térmica e química. 

 

 Identifica e explica 

características das 

diferentes formas de 

enerxía,clasificándoas 

en renovables e non  

renovables 

eexplicando os 

beneficios e osriscos 

da súa utilización. 

 CMCCT 

 CCL 

 

 

   CNB4.2.2. Identifica e 

explica os beneficios e 

riscos relacionados coa 

utilización das enerxías 

renovables e non 

renovables: 

esgotamento,choiva ácida, 

radioactividade,expoñendo 

posibles actuacións para un 

desenvolvemento sostible. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 

 e 

 h 

 B4.7. Planificación e realización 

de experiencias diversas para 

estudar as propiedades de 

materiais de uso común e o seu 

comportamento diante da luz, o 

son, a calor, a humidade e a 

electricidade. 

 B.4.8. Predición de cambios no 

movemento ou na forma dos 

 B4.3. Planificar e realizar 

sinxelas investigacións 

para estudar o 

comportamento dos 

corpos diante das forzas, 

a luz, a electricidade, o 

magnetismo, a calor ou o 

son. 

 CNB4.3.1. Planifica e 

realiza sinxelas 

experiencias e predí 

cambios no movemento, na 

forma ou no estado dos 

corpos por efecto das 

forzasou das achegas de 

enerxía, comunicando o 

proceso seguido e o 

resultado obtido. 

 Planifica e realiza 

sinxelas experiencias 

predicindo cambios no 

movemento, na forma 

ou no estado dos 

corpos por efecto das 

forzas ou achegas de 

enerxía. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 
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corpos por efecto das forzas.  CNB4.3.2. Observa dexeito 

sistemático, aprecia e 

explicaos efectos da calor 

no aumentode temperatura 

e dilatación dalgúns 

materiais. 

 
 CMCCT 

 CCL 

 e 

 h 

 B4.9. Observación dalgúns 

fenómenos de natureza 

eléctrica e os seus efectos (luz 

ecalor). 

 B4.10. Atracción e repulsión 

de cargas eléctricas. 

B4.11. Separación de 

compoñentes  dunha mestura 

mediante destilación, 

filtración,evaporación ou 

disolución. 

 B4.12. Reaccións 

químicas: a combustión, a 

oxidación e a 

fermentación. 

 B4.13. Normas de prevención de 

riscos. 

 

 B4.4. Realizar 

experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións 

sobre diferentes 

fenómenos físicos e 

químicos da materia. 

 CNB4.4.1 Identifica, 

experimenta e exemplifica 

argumentando algúns 

cambios de estado e a súa 

reversibilidade. 

 
 CMCCT 

 

 CNB4.2.2. Identifica e 

explica os beneficios e 

riscos relacionados coa 

utilización das enerxías 

renovables e non 

renovables: esgotamento, 

choiva ácida, 

radioactividade, expoñendo 

posibles actuacións para un 

desenvolvemento sostible. 

 
 CMCCT 

 

 CNB4.4.3. Presenta 

conclusións de procesos de 

investigación, experiencias 

sinxelas ou proxectos sobre 

diferentes fenómenos 

físicos e químicos da 

materia, en diferentes 

 
 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 CD 
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soportes. 

 CNB4.4.4. Identifica e 

expón as principias 

características das 

reaccións químicas: 

combustión, oxidación e 

fermentación. 

 
 CMCCT 

 CAA 

 CNB4.4.5. Respecta as 

normas de uso, de 

seguridade e de 

mantemento dos 

instrumentos de 

observación e dos materiais 

de traballo. 

 
 CMCCT 

 CSC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Mínimos  Competencias 

clave 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS. 

 e 

 h 

 B5.1. Máquinas e aparellos. 

Tipos de máquinas na vida cotiá 

e a súa utilidade. 

 B5.2. Análise de operadores e 

emprego na construcción dun 

aparello. 

 B5.1. Coñecer os 

principios básicos que 

rexen as máquinas e os 

aparellos. 

 CNB5.1.1. Identifica 

diferentes tipos de 

máquinas e clasifícaas 

segundo o número de 

pezas, o xeito de accionalas 

e a acción que realizan. 

 Identifica diferentes 

tipos de máquinas, 

clasificándoas, 

describindo algún dos 

seus componentes e 

valorando a  súa 

utilidade. 

 CMCCT 

 CAA 
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 CNB5.1.2. Observa, 

identifica e describe algúns 

dos compoñentes das 

máquinas. 

 
 CMCCT 

 CCL 

 CNB5.1.3. Observa e 

identifica algunha das 

aplicación das máquinas e 

dos aparellos e a súa 

utilidade para facilitar as 

actividades humanas. 

 
 CMCCT 

 CSC 

 g 

 h 

 j 

B5.3. Construción de estruturas 

sinxelas que cumpran unha función 

ou condición para resolver un 

problema a partir de pezas 

moduladas. 

 B5.2. Planificar a 

construcción de obxectos 

e aparellos cunha 

finalidade previa, 

empregando fontes 

enerxéticas, operadores e 

materiais apropiados, 

realizando o traballo 

individual e en equipo e 

proporcionando 

información sobre que 

estratexias se 

empregaron. 

 CNB5 2.1 Constrúe alguna 

estrutura sinxela que 

cumpra unha función ou 

condición para resolver un 

problema a partir de pezas 

moduladas (escaleira, 

ponte, tobogán etc.) 

 
 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 e 

 h 

 B5.4. A electricidade no 

desenvolvemento das 

máquinas. 

 B5.5. Elementos dos 

 B5.3. Realizar 

experiencias sinxelas 

para coñecer as leis 

básicas que rexen a 

transmisión da corrente 

 CNB5.3.1. Identifica os 

elementos dun circuíto 

eléctrico, constrúe un e 

explica algúns efectos da 

electricidade. 

 
 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 
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circuítos eléctricos. 

 B5.6. Efectos da electricidade. 

 B5.7. Condutores e illantes. 

 B5.8. A relación entre 

electricidade e magnetismo. 

eléctrica.  CNB5.3.2. Observa e 

identifica as principais 

características dos imáns e 

relaciona electricidade e 

magnetismo. 

  CMCCT 

 e 

 h 

 B5.9. A ciencia: presente e futuro 

da sociedade. 

 B5.10. Beneficios e riscos 

das tecnoloxías e produtos. 

 B5.11. Importantes 

descubrimentos e inventos. 

 B5.4. Coñecer os 

principais avances da 

ciencia e da tecnoloxía. 

Identificar os beneficios e 

riscos. 

 CNB5.4.1. Coñece e explica 

algúns dos grandes 

descubrimentos e inventos 

da humanidade. 

 

 Coñece e valora algún 

dos descubrimentos e 

avances máis 

importantes da 

humanidade. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CNB5.4.2. Coñece e explica 

algúns dos avances da 

ciencia  e na vida cotiá. 

 
 CCL 

 CSC 

 CCEC 

13.2 Ciencias sociais 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS SEXTO 

Obxectivos Contidos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 e 

 h 

 B1.1.Iniciación ao 

coñecemento científico, toma 

de conciencia das fases do 

mesmo e a súa aplicación nas 

 B1.1.Obter información 

concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, 

 CSB1.1.1.Busca, 

seleccionae organiza 

información concreta e 

relevante, a analiza, obtén 

 Analiza ,obtendo 

conclusións, 

información 

concreta e 

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 
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Ciencias sociais. utilizando diferentes fontes 

(directas e indirectas) 

conclusións, reflexiona 

respecto ao proceso 

seguido e o comunica 

oralmente e/ou por escrito. 

relevante,que 

comunica de forma 

oral e escrita, 

amosando unha 

actitude de 

confianza en si 

mesmos. 

 CD 

 B1.2.Recollida de información 

do tema a tratar, utilizando 

diferentes fontes (directas e 

indirectas). 

 e 

 h 

 i 

B1.3.Utilización das 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación para 

buscar e seleccionar 

información, simular 

procesos e presentar 

conclusións. 

 B1.4.Desenvolvemento de 

estratexias para organizar, 

asimilar e recuperara 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

 B1.5.Técnicas de traballo 

intelectual. 

 B1.2.Utilizar as tecnoloxías 

da información e a 

comunicación para obter 

información e como 

instrumento para aprender, e 

expresar contidos sobre 

Ciencias sociais. 

 CSB1.2.1.Utiliza as 

tecnoloxías da información 

e a comunicación (internet, 

blogs, redes sociais...) para 

elaborar traballos coa 

terminoloxía adecuada a os 

temas tratados. 

 

 Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación para 

elaborar traballos de 

forma individual e 

grupal resolvendo 

conflitos que poidan 

xurdir de forma 

pacífica e 

democrática, por 

medio do diálogo e 

a cooperación. 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 

 

 

 CSB1.2.2.Analiza 

informacións relacionadas 

coa área e manexa imaxes, 

táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as 

  CD 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 
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tecnoloxías da información 

e a comunicación. 
 CSC 

 e 

 h 

 b 

 i 

 o 

 B1.6.Estratexias para 

desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a 

constancia no estudo. 

Elaboración dun glosario 

colectivo. 

 B1.7.Uso e utilización 

correcto de diversos 

materiais cos que se traballa. 

 B1.8.Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficos. 

 B1.3.Desenvolvera 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a 

constancia no estudo. 

 CSB1.3.1.Emprega con 

rigor e precisión o 

vocabulario adquirido para 

elaborar traballos coa 

terminoloxía axeitada aos 

temas tratados. 

  CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CCB1.3.2.Expón oralmente 

de forma clara e 

ordenada,contidos 

relacionados coa área,que 

manifesten a comprensión 

de textos orais e /ou 

escritos. 

  CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 h 

 b 

 i 

 B1.9.Fomento de Técnicas de 

animación á lectura de textos 

de divulgación das Ciencias 

sociais (de carácter social, 

xeográfico e histórico). A 

prensa escrita e dixital como 

fonte de información. 

 B1.4.Realizar traballos e 

presentacións a nivel 

individual e grupal que 

supoñan a busca, selección 

e organización de textos de 

carácter social, xeográfico ou 

histórico, amosando 

habilidade para traballar 

 CSB1.4.1.Realiza traballos 

e presentacións a nivel 

individual e grupal que 

supoñen a busca, selección 

e organización de textos de 

carácter xeográfico, social 

e histórico. 

  CAA 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 
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tanto individualmente como 

de maneira colaborativa 

dentro dun equipo. 

 h 

 b 

 B1.10.Utilización de 

técnicaspara potenciar a 

cohesión do grupo eo traballo 

cooperativo. 

 B1.5.Valorar o traballo en 

grupo, amosando actitudes 

de cooperación e 

participación responsable, 

aceptando as diferenzas con 

respecto e tolerancia cara ás 

ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates. 

 CSB1.5.1.Utiliza 

estratexias para realizar 

traballos de forma 

individual e en equipo, e 

amosa habilidades para a 

resolución pacífica de 

conflitos. 

 

  CSC 

 CAA 

 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 

 a 

 h 

 i 

 B1.11. Estratexias para a 

resolución de conflitos, 

utilización das normasde 

convivencia e valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

 B1.6.Respecta a variedade 

dos diferentes grupos 

humanos e valora a 

importancia dunha 

convivencia pacífica e 

tolerante entre todos eles 

 CSB1.6.1.Valora a 

importancia dunha 

convivencia pacífica e 

tolerante entre os 

diferentes grupos humanos 

sobre a base dos valores 

  CSC 

 CAA 
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sobre a base dos valores 

democráticos e os dereitos 

humanos universalmente 

compartidos. 

democráticos e os dereitos 

humanos compartidos. 

 a 

 c 

 B1.12.Participación activa e 

construtiva na vida social. 

 B1.7.Participa dunha 

maneira eficaz e construtiva 

na vida social creando 

estratexias para resolver 

conflitos e empregando 

códigos de conduta 

xeralmente aceptados. 

 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 

  CSC 

 CAA 

 CSB1.7.2.Identifica e utiliza 

os códigos de conduta e os 

usos xeralmente aceptados 

nas distintas sociedades e 

contornos (escola, familia, 

barrio etc.) 

  CSC 

 CAA 

 a 

 h 

 B1.13.A cooperación e o 

diálogo como valores 

democráticos fundamentais. 

 B1.8.Valorar a cooperación 

eo diálogo como forma de 

evitare resolver conflitos, 

fomentandoos 

valoresdemocráticos. 

 CSB1.8.1.Valora a 

cooperación e o diálogo 

como forma de evitar e 

resolver conflitos e fomenta 

os valores democráticos. 

  CSC 

 CAA 

 b 

 d 

 B1.14.Iniciativa emprendedora. 

Actividades de 

experimentación. 

 B1.9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor aumentando as 

capacidades para aproveitar 

 CSB1.9.1.Amosa actitudes 

de confianza en si 

mesmo/a,sentido crítico, 

iniciativa persoal, 
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a información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

curiosidade, interese, 

creatividade na 

aprendizaxe e espírito 

emprendedor que o fan 

activo ante as 

circunstancias que lle 

rodean. 

 CSB1.9.2.Manifesta 

autonomía na planificación 

e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na 

toma dedecisións. 

 É autónomona 

planificación e 

execución de 

accións e tarefas e 

ten iniciativa propia. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 B1.15.Planificación e xestiónde 

proxectos co fin de acadar 

obxectivos. 

 B1.10.Desenvolver actitudes 

en cooperación e de traballo 

en equipo, así como o hábito 

de asumir novos roles nunha 

sociedade en continuo 

cambio. 

 CSB1.10.1.Desenvolve 

actitudes de cooperación e 

de traballo en equipo, 

valora as ideas alleas e 

reacciona con intuición, 

apertura e flexibilidade ante 

elas. 

 Traballa en equipo 

valorando ideas 

alleas. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CSB1.10.2.Planifica 

traballosen grupo, coordina 

equipos,toma decisións 

eacepta responsabilidades. 

  CSC 

 CAA 

 CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 
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BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

 h 

 g 

 e 

 i 

 B2.1.Cartografía. Planos, 

mapas e planisferios. 

 B2.2.Tipos de mapas: físicos, 

políticos e temáticos. 

 B2.3. Escalas e signos 

convencionais dun mapa. 

 B2.4.Técnicas de orientación no 

espazo. Elaboración dun 

itinerario de viaxe coa axuda de 

ferramentas dixitais. 

 B2.1.Describir 

correctamenteplanos e 

mapas, incluíndo 

osplanisferios, interpretando 

a súa escala esignos 

convencionais. 

 CSB2.1.1.Identifica e 

clasificaos 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. 

 Identifica e clasifica 

os diferentes tipos 

de mapas 

interpretando os 

signos 

convencionais máis 

usuais e localizando 

neles o relevo de 

Europa, as súas 

vertentes 

hidrográficas e o 

seu clima. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 g 

 h 

 B2.5.O clima. Elementos e 

factores climáticos. 

 B2.2.Identificar os elementos 

que inflúen no clima, 

explicando como actúan nel 

e adquirindo unha idea 

básica de clima e dos 

factores que o determinan. 

 CSB2.2.1.Define clima, 

nomea os seus elementos 

e identifica os factores que 

o determinan. 

 Define clima, nomea 

os seus elementos e 

identifica os factores 

co determinan, 

identificando as 

causas e 

consecuencias do 

cambio climático. 

 CMCCT 

 CLL 

 e 

 h 

 o 

 B2.6.A paisaxe: 

elementos que o 

forman, tipos de 

paisaxes. 

 B2.7.Características dos 

 B2.3.Explicar que é unha 

paisaxe, identificar os 

principais elementos que o 

compoñen e as 

características dos principais 

 CSB2.3.1.Define paisaxe, 

identifica os seus 

elementos e explica as 

características dos 

principais paisaxes de 

  CMCCT 

 CCL 

 CSC 
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principais paisaxes de España 

e de Europa 

paisaxes de España e de 

Europa. 

España e de Europa 

valorando a súa 

diversidade. 

 e 

 h 

 B2.8.A diversidade 

xeográficad as paisaxes de 

Europa: relevo, climas e 

hidrografía. 

 B2.9. Utilización e consulta en 

sistemas de información 

xeográfica. 

 B2.4.Identificar as principais 

unidades de relevo de 

Europa,os seus climas e a 

súa rede hidrográfica, 

localizándoos nun mapa. 

 CSB2.4.1.Localiza nun 

mapa o relevo de Europa, 

as súas vertentes 

hidrográficas e o seu clima. 

 

  CMCCT 

 

 CSB2.4.2.Recoñece as 

principais características do 

relevo, os ríos e o clima 

deEuropa. 

  CMCCT 

 CAA 

 a 

 b 

 h 

 B2.10.A intervención humana 

no medio. Consumo 

responsable. Os problemas da 

contaminación. 

 B2.11.O desenvolvemento 

sostible. 

 B2.12. Elaboración dun plan 

de reciclaxe. 

 B2.5.Explicar a influencia do 

comportamento humano no 

medio natural, identificando o 

uso sostible dos recursos 

naturais propoñendo unha 

serie de medidas necesarias 

para o desenvolvemento 

sostible da humanidade, 

especificando os seus 

efectos positivos. 

 CSB2.5.1.Explica o uso 

sostible dos recursos 

naturais propoñendo e 

adoitando unha serie de 

medidas e actuacións que 

conducen á mellora das 

condicións ambientais do 

noso planeta. 

  CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 
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 a 

 b 

 h 

 B2.13.O cambio climático: 

causas e consecuencias. 

 B2.6. Explicar as 

consecuencias que teñen as 

nosas accións sobre o clima 

e o cambio climático. 

 CSB2.6.1 Explicar as 

causas e consecuencias do 

cambio climático e as 

actuacións responsables 

para frealo. 

  CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

Obxectivos Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe Mínimos 

 

Competencias 

clave 

BLOQUE 3.VIVIR EN SOCIEDADE 

 a 

 d 

 h 

 B3.1.A UniónEuropea. 

 B3.2.A organización 

económica,social, política e 

territorial da UniónEuropea. 

Aproximación a algunhas 

características significativas 

dos países europeos a través 

dun proxecto cooperativo. 

 B3.1.Identificar a estrutura e 

os fins da Unión 

Europea,explicando 

algunhas vantaxes derivadas 

do feito de formar parte da 

Unión Europea. 

 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. 

 Explica que é a 

Unión Eropea. 

 CSC 

 CAA 

 CSB3.1.2.Identifica as 

principais institucións e os 

seus órganos de goberno 

na Unión Europea, 

recoñecendo os seus 

símbolos e explicando en 

que consiste o mercado 

único e a zona euro. 

  CSC 

 CCEC 

 CCL 
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 d 

 g 

 h 

 j 

 B3.3.Demografía e 

poboación.Variables 

demográficas. 

B3.4.Conceptos demográficos: 

poboación absoluta, densidade 

poboación distribución espacial, 

crecemento natural e 

crecemento real da poboación. 

 B3.5.Representación gráfica 

de datos demográficos: as 

pirámides de poboación. 

 B3.2.Comprender e 

interpreta os principais 

conceptos demográficos e 

calculalos a partires dos 

datos de poboación. 

 CSB3.2.1.Define poboación 

dun territorio e identifica os 

principais factores que 

inciden nesta e defíneos 

correctamente. 

 Define poboación e 

identifica os factores 

que inciden nela, 

describindo as 

principais 

características da 

poboación española 

e 

europea,interpretan

do pirámides de 

poboación e outros 

gráficos. 

 CSC 

 CCL 

 CSB3 2.2 Interpretaunha 

pirámide de poboación 

eoutros gráficos usados no 

estudoda poboación. 

  CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 d 

 g 

 o 

 h 

 B3.6 Poboación de 

Europa:distribución e 

evolución. 

 B3.3.Distinguir as principais 

características española e 

europea, explicando a súa 

evolución e a súa distribución 

demográfica e 

representándoa 

graficamente. 

 CSB3.3.1.Describe as 

principais características da 

poboación española e 

europea. 

  CSC 

 CCL 

 CSB3.3.2.Explica o 

procesoda evolución da 

poboaciónen España e 

Europa e describea 

incidencia que 

tiveronnesta, factores como 

  CSC 

 CCL 

 CAA 
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a esperanza de vida ou a 

natalidade. 

 CSB3.3.3.Describe os 

factores que condicionan a 

distribución da poboación 

española e europea. 

  CSC 

 CCL 

 CSB3.3.4.Describe a 

densidade de poboación de 

España comparándoa 

mediante gráficos coa 

media da Unión Europea. 

  CSC 

 CMCCT 

 a 

 d 

 o 

 h 

 B3.7.Os movementos 

migratorios: éxodo rural, a 

emigración a Europa, 

achegada de emigrantes ao 

noso país,problemas actuais 

da poboación. Estudo dos 

movementos migratorios da  

familia. 

 B3.4.Describir os 

movementos migratorios da 

poboación galega e de 

España explicando o éxodo 

rural,a emigración a Europa, 

e a chegadade emigrantes 

ao noso país eidentificar os 

problemas actuais da 

poboación. 

 CSB3.4.1.Explica o éxodo 

rural, a emigración a 

Europa, e a chegada de 

emigrantes ao noso país. 

 

 

  CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CSB3.4.2.Identifica e 

describe os principais 

problemas actuáis da 

poboación: 

superpoboación, 

envellecemento, 

inmigración etc. 

  CSC 

 CCEC 
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 h 

 o 

 B3.8.As actividades 

económicas eos sectores 

produtivos de España e 

Europa. 

 B3.9.A produción de bens e 

servizos 

 B3.5.Identificar as 

actividades que pertencen a 

cada un dos sectores 

económicos, describiras 

características destes 

recoñecendo as principais 

actividades económicas de 

España e Europa. 

 CSB3.5.1.Identifica os tres 

sectores de actividades 

económicas e clasifica 

distintas actividades no 

grupo ao que pertencen. 

 Identifica os tres 

sectores de 

actividades 

económicas e 

clasificaas distintas 

actividades no 

grupo 

correspondente, 

localizándoas nos 

distintos territorios 

europeos. 

 CSC 

 CMTC 

 CSB3.5.2.Explica as 

actividades relevantes dos 

sectores primario, 

secundario e terciario en 

España e Europa e as 

súasl ocalizacións nos 

territorios correspondentes. 

  CSC 

 CCL 

 b 

 h 

 B3.10.O consumo e a 

publicidade. Debates sobre a 

influenciada publicidade nas 

nosas prácticas  diarias. 

 B3.6.Describir o 

funcionamento da 

publicidade e as súast 

écnicas distinguindo 

publicidade educativa e 

publicidade consumista. 

 CSB3 6.1.Valora con 

espírito crítico a función da 

publicidade e recoñece e 

explica ast écnicas 

publicitarias máis habituais, 

analizando exemplos 

concretos. 

  CSIEE 

 CAA 

 CSC 
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 g 

 h 

 b 

 B3.11.Educación financeira.  O 

diñeiro. O aforro. Elaboración 

dun presuposto persoal. 

 B3.7.Tomar conciencia do 

valor do diñeiro e dos seus 

usos mediante un consumo 

responsable e o sentido do 

aforro. 

 CSB3 7.1.Diferencia entre 

distintos tipos de gasto e 

adapta o seu presuposto a 

cada un deles. 

  CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 

 CSB3 7.2.Planifica os seus 

aforros para gastos futuros 

elaborando un pequeno 

presuposto persoal. 

  CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSB3.7.3.Investiga sobre 

diferentes estratexias de 

compra, comparando 

presos e recompilando 

información. 

 Investiga sobre 

diferentes 

estratexias 

decompra, 

comparando presos 

e recompilando 

información. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 b 

 h 

 B3.12.Empregabilidade e 

espírito emprendedor. 

 B3.8.Comprender os 

beneficios que ofrece o 

espírito emprendedor. 

 CSB3 8.1.Desenvolve a 

creatividade e valora a 

capacidade emprendedora 

dos membros dunha 

sociedade. 

  CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 h  B3.13.A empresa. Actividade e 

funcións. 

 B3.9.Explica as 

características esenciais 

 CSB3.9.1.Identifica 

diferentes tipos de empresa 

  CSC 

 CMCCT 
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dunha empresa, 

especificando as diferentes 

actividades e formas de 

organización que poden 

desenvolver distinguindo 

entre os diferentes tipos de 

empresas. 

segundo o seu tamaño e o 

sector económico ao que 

pertencen ás actividades 

que desenvolven. 

 

 CSB3.9.2.Describe 

diversas formas de 

organización empresarial. 

  CCL 

 CSC 

 CSB3.9.3.Define termos 

sinxelos relacionados co 

mundo da empresa e a 

economía,ilustrando as 

definicións con exemplos. 

  CCL 

 CSC 

Obxectivos Contido Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 4.AS PEGADAS DO TEMPO 

 g 

 h 

 i 

 o 

 b 

 B4.1.As idades da historia: 

duración e datación dos 

feitos históricos significativos 

que as acoutan. 

 B4.2.As fontes históricas e a 

súa clasificación. Realización 

dun traballo expositivo 

seleccionando e clasificando 

 B4.1.Explicar as 

características de cada 

tempo histórico e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia. 

 CSB4.1.1.Define o 

concepto de prehistoria, 

identifica a ideade  da 

historia e data asidades da 

historia, asociadas aos 

feitos que marcan os inicios 

e finais nomeando 

algunhas fontes da historia 

  CSC 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CMCCT 
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distintas fontes 

(artísticas,literarias, gráficas, 

estatísticas,cartográficas, 

orais,etc.) 

representativas de cada 

unha delas. 

 g 

 h 

 i 

 B4.3.O tempo histórico e a súa 

medida. 

 B4.4.Técnicas para localizar 

no tempo e no espazo feitos 

do pasado: os mapas 

históricos e as liñas do tempo. 

Realización dunha liña do 

tempo que recolla os 

acontecementos históricos 

máis relevantes que marcan as 

idades da historia. 

 B4.2.Utiliza as nocións 

básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade 

para ordenar temporalmente 

algúns feitos históricos e 

outros feitos relevantes. 

 CSB4.2.1.Usa diferentes 

técnicas para localizar no 

tempo e no espazo feitos 

do pasado, percibindo a 

duración,a simultaneidade 

e as relacións entre os 

acontecementos. 

  CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 b 

 d 

 o 

 h 

 B4.5.As transformacións 

económicas, políticas, sociais e 

culturais do século XIX. 

 B4.6.España na Idade 

Contemporánea: o séculoXIX. 

 B4.7.As transformacións 

económicas, políticas, 

sociais e culturais do século 

XX. 

 B4.8.España na Idade 

 B4.3.Identificar, localizar no 

tempo e no espazo e 

comprender os procesos e 

acontecementos históricos, 

políticos, sociais e 

culturais,máis relevantes da 

historia de España para 

adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

 CSB4.3.1.Sitúa nunha 

liñado tempo as etapas 

históricas máis importantes 

das distintas idades da 

historia en España. 

 

 Sitúa na liña do 

tempo as etapas 

históricas máis 

importantes, 

incluíndo a 

prehistoria) e 

identifica no tempo 

e espazo os feitos 

fundamentais da 

historia de España 

explicándoos. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 
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Contemporánea II: o século 

XX. Mulleres e homes 

relevantes na historia de 

España e Galicia. 

 B4.9.España na Unión Europea. 

 B4.10.O Mundo Actual. 

Realización de arquivos sobre 

temas de actualidade. 

 

 CSB4.3.2.Identifica e 

localiza no tempo e no 

espazo os feitos 

fundamentais da historia de 

España describindo as 

principais características de 

cada unha delas. 

   CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 CSB4.3.3.Explica aspectos 

relacionados coa forma de 

vida e organización social 

de España das distintas 

épocas históricas 

estudadas. 

   CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSB4.3.4.Describe en orde 

cronolóxica os principais 

movementos artísticos e 

culturais das distintas 

etapas da historia de 

España citando os seus 

representantes máis 

significativos. 

 Describe 

cronoloxicamente os 

principais 

movementos 

artísticos e culturais 

da historia de 

España e os seus 

principais 

representantes. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CSC 

 CSB4.3.5.Explica os 

principais acontecementos 

   CSC 

 CCEC 
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que se produciron durante 

o s. XIX eXX e que 

determinan a nosa historia 

contemporánea. 

 CAA 

 CSB4.3.6.Describe as 

características da 

sociedade española actual, 

e valora o seu carácter 

democrático e plural, así 

como a pertenza á Unión 

Europea. 

 Describe as 

características da 

sociedade española 

actual e valora o 

seu carácter 

democrático e plural 

e a súa pertenza á 

Unión Europea. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 d 

 o 

 h 

 B4.11.Noso patrimonio 

histórico e cultural. 

 B4.12.Patrimonio da 

Humanidade. Elaboración 

dunha guía sobre os sitios e 

lugares Patrimonio da 

Humanidade. 

 B4.4.Desenvolver a 

curiosidade por coñecer as 

formas da vida humana no 

pasado, valorando a 

importancia que teñen os 

restos para o coñecemento e 

estudo da historia e como 

patrimonio cultural que hai 

que coidar e legar. 

 CSB4.4.1.Identifica, valora 

e respecta o patrimonio 

natural, histórico, cultural e 

artístico e asume as 

responsabilidades que 

supón a súa conservación 

e mellora. 

 Identifica, valora e 

respecta o 

patrimonio natural, 

histórico,cultural e 

artístico e asume as 

responsabilidades 

que supón a súac 

onservación e 

mellora. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSB4.4.2.Respecta os 

restos históricos e os 

valora como un patrimonio 

que debemos legar e 

recoñece o valor que o 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 
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patrimonio arqueolóxico 

monumental nos achega 

para o coñecementod o 

pasado. 

 d 

 o 

 h 

 B4.13.Museos, sitios e 

monumentos históricos como 

espazos de aprendizaxe e 

gozo. 

 B4.5.Valorar a importancia 

dos museos, sitios e 

monumentos históricos como 

espazos onde se ensina e 

aprende, amosando unha 

actitude de respecto á súa 

contorna e á súa cultura, 

apreciando a herdanza 

cultural. 

 CSB4.5.1.Respecta e 

asume o comportamento 

que debe cumprirse cando 

visita un museo ou un 

edificio antigo. 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSB4.5.2.Aprecia a 

herdanza cultural a escala 

local, nacional e europea 

como a riqueza compartida 

que hai que coñecer, 

preservar e coidar. 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Lingua castelá e literatura 
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ÁREA LiNGUA CASTELÁ E LITERATURA  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1: HABLAR Y ESCUCHAR 

 a 

 c 

 e 

 B1.1. Estratexias e normas 

para o intercambio 

comunicativo: participación; 

exposición clara; organización 

do discurso; escoita; respecto 

á quenda de palabra; papel de 

persoa moderadora; entoación 

adecuada; respecto polos 

sentimentos, 

experiencias,ideas, opinións e 

coñecementos dos e das 

demais. 

 B1.1. Participar en situación 

de comunicación, dirixidas 

ou espontáneas, 

respectando as normas da 

comunicación: quenda de 

palabra, organizar o 

discurso, escoitar e 

incorporar as intervencións 

dos e das demais. 

 LCB1.1.1. Emprega  a  

lingua oral e axusta os 

rexistros lingüísticos 

segundo o grao de 

formalidade e a finalidade 

(académica, social e 

lúdica). 

 Emprega 

conscientemente 

recursos 

lingüísticos e 

paralingüísticos para 

Comunicarse 

nasinteraccións orais, 

participando 

activamente en 

distintas situación de 

comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.1.2. Transmite as 

ideas con claridade, 

coherencia e corrección. 

  CCL 

 CAA 

 

 LCB1.1.3. Escoita 

atentamente as 

intervencións dos 

compañeiros e segue as 

estratexias e normas para 

  CCL 

 CAA 

 CSC 
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o intercambio comunicativo 

mostrando respecto e 

consideración polas ideas, 

sentimentos e emocións 

dos e das demais. 

 LCB1.1.4. Aplica as 

normas 

sociocomunicativas: 

 escoita atenta, espera de 

quendas participación

 respectuosa, adecuación á 

intervención da persoa 

moderadora e

 certas normas de cortesía. 

 Amosa unha 

actitude de escoita 

atenta e unha 

comprensión xeral, 

de acordo ao seu 

nivel educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 e  B1.2. Comprensión e 

expresión de mensaxes 

verbais e non verbais. 

 B1.2. Integrar e recoñecer a 

información verbal e non 

verbal dos discursos orais. 

 LCB1.2.1. Emprega 

conscientemente

 recursos lingüísticos e non 

lingüísticos para 

comunicarse nas 

interaccións orais 

  CCL 

 a 

 b 

 e 

 B1.3. Participación en 

situación de comunicación, 

espontáneas e dirixidas, 

utilizando un discurso 

ordenado e coherente. 

 B1.3. Expresarse de forma 

oral para satisfacer 

necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario 

preciso e estrutura 

 LCB1.3.1. Exprésase 

cunha pronunciación e 

unha dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entoación e volume. 

  CCL 

 LCB1.3.2. Expresa as súas   CCL 
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coherente. propias ideas 

comprensiblemente, 

substituíndo elementos 

básicos do modelo dado. 

 LCB1.3.3. Participa 

activamente en diversas 

situación de comunicación: 

• Debates e diálogos. 

Exposicións orais con e sen 

axuda das tecnoloxías da 

información e comunicación. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 LCB1.3.4. Participa 

activamente e de forma 

construtiva nas tarefas de 

aula, cooperando en 

situación de aprendizaxe 

compartida. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 e  B.1.4. Valoración crítica de 

mensaxes verbais e non 

verbais. 

 B1.4. Analizar e valorar 

consentido crítico as 

mensaxes orais. 

 LCB1.4.1. Amosa unha 

actitude de escoita atenta. 

  CCL 

 LCB1.4.2. Comprende a 

información xeral en textos 

orais de uso habitual, do 

ámbito escolar e social. 

 Comprende textos 

de diferente

 tipoloxía 

identificando a súa 

intención 

comunicativa. 

 CCL 

 CAA 
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 LCB1.4.3. Interpreta o 

sentido dos elementos 

básicos do texto 

necesarios para a 

comprensión global 

(léxico,locucións). 

  CCL 

 CAA 

 e  B1.5. Valoración dos contidos 

transmitidos polo texto. 

Dedución das palabras polo 

contexto. Ampliación do 

vocabulario. Creación de 

redes semánticas sinxelas. 

 B1.5. Facer hipóteses sobre 

o significado de palabras a 

partir do seu contexto de 

uso 

 LCB1.5.1. Utiliza o 

vocabulario axeitado á súa 

idade nas expresións 

axeitadas para as 

diferentes funcións da 

linguaxe. 

  CCL 

 LCB1.5.3. Diferenza polo 

contexto o significado de 

correspondencias fonema-

grafía idénticas (palabras 

homófonas, homónimas, 

parónimas, polisémicas). 

  CCL 

 e  B1.6. Comprensión de textos 

orais segundo a súa tipoloxía. 

Ideas principais e 

secundarias. Ampliación do 

vocabulario. Redes 

semánticas. 

 B1.6. Comprender o sentido 

global dos textos orais, 

recoñecendo as ideas 

principais e secundarias e 

identificar ideas ou valores 

non explícitos. 

 LCB1.6.1. Identifica o tema 

do texto. 

 Identifica o tema, as 

ideas principais e 

as secundarias dun 

texto, elaborando 

resumos e 

esquemas. 

 CCL 

 LCB1.6.2. Identifica

 as ideas principais dun 

  CCL 
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texto. 
 CAA 

 LCB1.6.3. Resume un 

texto distinguindo ideas 

principais e secundarias. 

  CCL 

 CCA 

 b 

 e 

 B1.7. Audición e reprodución de 

textos adecuados ao nivel que 

estimulen o seu interese. 

 B1.8. Dramatizacións de 

textos literarios adaptados á 

idade e de producións 

propias. 

 B1.7. Memorizar e 

reproducir textos axeitados 

aos seus gustos e intereses, 

utilizando con corrección e 

creatividade as distintas 

estratexias de comunicación 

oral. 

 LCB1.7.1. Reproduce de 

memoria breves textos 

literarios ou non literarios 

axeitados aos seus gustos 

e intereses, utilizando con 

corrección e creatividade 

as distintas estratexias de 

comunicación oral. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 a 

 e 

 B1.9. Identificación da 

finalidade comunicativa de 

textos de diferentes tipoloxías: 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados,

 expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos) 

Ideas principais e 

secundarias. Ampliación do 

 B1.8. Comprender textos 

orais segundo a súa 

tipoloxía: atendendo á forma 

da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

 LCB1.8.1. Sigue 

instrucións dadas para 

levar a cabo actividades 

diversas. 

  CCL 

 CAA 

 LCB1.8.2. Responde de 

forma correcta a

 preguntas 

correspondentes á 

comprensión literal, 

interpretativa e críticado 

texto, e infire o sentido de 

elementos non explícitos 

  CCL 

 CAA 
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vocabulario.  Redes 

semánticas. 

nos textos orais. 

 LCB1.8.3. Utiliza a 

información recollida para 

levar a cabo diversas 

actividades en situacións 

de aprendizaxe individual 

ou colectiva. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B1.10. Expresión e produción 

de textos orais segundo a súa 

tipoloxía: narrativos, 

descritivos argumentativos, 

expositivos, instrutivos, 

informativos e persuasivos. 

 B1.9. Producir textos orais 

breves e sinxelos dos 

xéneros máis habituais 

Imitando modelos. 

 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). 

 Reproduce de 

memoria textos 

breves literarios e 

non literarios. 

 

 

 CCL 
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 LCB1.9.2. Recorda 

algunhas ideas básicas 

despois de escoitar un 

texto e exprésaas 

oralmente en resposta a 

preguntas directas. 

   CCL 

 CCA 

 LCB1.9.3. Organiza e 

planifica o discurso 

axeitándose á situación de 

comunicación e aos 

diferentes modos 

discursivos (narrar, 

describir, informarse e 

dialogar) empregando os 

recursos lingüísticos 

pertinentes. 

   CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 b 

 d 

 e 

 B1.11. Estratexias para 

utilizara linguaxe oral como 

instrumentode comunicación e 

aprendizaxe: escoitar, recoller 

datos, preguntar. Participación 

en enquisas e entrevistas. 

Comentario oral e xuízo 

persoal. 

 

 B1.10. Utilizar de xeito 

efectivo a linguaxe oral: 

escoitar activamente, 

recoller datos, preguntar e 

repreguntar, participar  nas 

enquisas e entrevistas e 

expresar oralmente con 

claridade o propio xuízo 

persoal, de acordo coa súa 

idade. 

 LCB1.10.1. Emprega de 

xeito efectivo a linguaxe 

oral para comunicarse e 

aprender: escoita activa, 

recollida de datos, 

pregunta e repregunta, 

participación en enquisas e 

entrevistas, emisión de 

xuízo persoal. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 b 

 d 

 e 

 B1.11. Estratexias para

 utilizar a linguaxe oral 

como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: 

escoitar, recoller datos, 

preguntar. Participación en 

enquisas e entrevistas. 

Comentario oral e xuízo 

persoal. 

 B1.11. Valorar os

 medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe 

e de acceso a informacións 

e experiencias de doutras 

persoas. 

 LCB1.11.1. Resume 

entrevistas, noticias e

 debates infantís… 

procedentes da radio, 

televisión e da internet. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.11.2. Transforma en 

noticias feitos cotiáns 

próximos á súa realidade, 

axustándose á estrutura e 

linguaxe propios do xénero 

e imitando modelos. 

  CCL 

 CSC 

 LCB1.11.3. Realiza 

entrevistas e reportaxes 

sobre temas do seu 

interese, seguindo 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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modelos. 

 LCB1.11.4. Prepara, 

seguindo modelos, 

reportaxes sobre temas de 

seu interese. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 e  B2.1. Consolidación do sistema 

de lecto- escritura. 

 B2.2. Lectura en voz alta de 

distintos tipos de texto. 

 B2.1. Ler en voz alta 

diferentes textos, con fluidez 

e entoación adecuada. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, 

con precisión, diferentes 

tipos de textos apropiados 

á súa idade con 

velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

 Le en silencio e en 

voz alta coa 

velocidade, fluidez 

e entoación 

adecuada textos de 

diferente 

complexidade e 

tipoloxía. 

 CCL 

 LCB2.1.2. Descodifica con 

precisión e rapidez todo 

tipo de palabras. 

  CCL 

 e  B2.3. Comprensión de textos, 

en voz alta e en silencio, 

segundo o seu tipoloxía. 

 B2.4. Audición de diferentes 

 B2.2. Comprender distintos 

tipos de textos adaptados á 

idade e utilizando a lectura 

como medio para ampliaro 

vocabulario e fixar a 

 LCB2.2.1. Entende a 

mensaxe de xeito global e 

identifica as ideas 

principais e as secundarias 

dos textos de diferente 

  CCL 

 CAA 
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tipos de textos. ortografía correcta. tipoloxía, do ámbito 

escolar e social, a partir da 

lectura dun texto en voz 

alta. 

 LCB2.2.2. Comprende, 

concerto grado de detalle, 

diferentes tipos de textos 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa

 (informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

  CCL 

 CAA 

 e  B2.5. Lectura, en

 silencio, e comprensión 

de distintos tipos de texto 

 B2.3. Ler en silencio 

diferentes textos valorando o 

progreso na velocidade e a 

comprensión. 

 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. 

  CCL 

 e  B2.6. Subliñado, 

esquematización e resumo da 

información relevante dun 

texto. 

 B2.4. Resumir un texto lido 

reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas 

principais e secundarias nos 

 LCB2.4.1. Capta o 

propósito de diferentes 

tipoloxía textuais. Identifica 

as partes da súa estrutura 

  CCL 

 CAA 
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distintos tipos de textos. organizativa, analiza a súa 

progresión temática. 

 LCB2.4.2. Elabora 

resumos de textos

 lidos e identifica os 

elementos

 característicos dos 

diferentes tipos detexto. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.4.3. Recoñece 

algúns mecanismos de 

cohesión en diferentes 

tipos de texto. 

  CCL 

 LCB2.4.4. Elabora 

esquemas a partir de 

textos expositivos. 

  CCL 

 e  B2.7. Comprensión de textos 

segundo a súa tipoloxía. 

 B2.5. Utilizar estratexias 

para a comprensión de 

textos de diversa índole. 

 LCB2.5.1. Interpreta o 

valor do título e as 

ilustracións. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.2. Marca as 

palabras clave dun texto 

que axudan á comprensión 

global. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.3. Activa 

coñecementos previos 

axudándose deles para 

  CCL 

 CAA 
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comprender un texto. 

 LCB2.5.4. Realiza 

inferencias e formula 

hipóteses. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.5. Comprende a 

información contida nos 

gráficos, establecendo 

relación coa información 

que aparece no texto 

relacionada con estes. 

  CCL 

 CMCT 

 CAA 

 LCB2.5.6. Interpreta 

esquemas de chave,

 números, mapas 

conceptuais sinxelos. 

  CCL 

 CAA 

 e  B2.8. Gusto pola lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fonte de 

información, de deleite e de 

diversión. 

 B2.9. Selección de libros 

segundo o gusto persoal. 

 B2.10. Lectura dos libros 

establecidos no Plan lector. 

 B2.6. Ler por

 propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

 LCB2.6.1. Ten programado 

un tempo semanal para ler 

diferentes textos. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB2.6.2. Le 

voluntariamente textos 

propostos polo mestre ou 

mestra. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B2.11. Uso da biblioteca para 

a procura de información e 

 B2.7. Utilizar textos 

científicos en diferentes 

 LCB2.7.1. Consulta 

diferentes fontes 

  CCL 

 CD 
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 i 
utilización da mesma como 

fonte de aprendizaxe 

soportes  para seleccionar e 

recoller información, ampliar 

coñecementos e aplicalos 

en traballos persoais. 

bibliográficas e textos de 

soporte informático para 

obter datos e información 

para realizar traballos 

individuais ou en grupo. 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B2.12. Identificación e 

valoración crítica das 

mensaxes e valores 

transmitidos polo texto. 

 B2.8. Concentrarse en 

entender e interpretar o 

significado dos textos lidos. 

 LCB2.8.1. Deduce o 

significado de palabras e 

expresións con axuda do 

contexto. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.8.2. Comprende 

textos xornalísticos e 

publicitarios. Identifica a 

súa intención 

comunicativa. Diferenza 

entre información,

 opinión e 

publicidade. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.8.3. Infire, interpreta 

e formula hipótese sobre o 

contido. Sabe relacionar os 

elementos lingüísticos cos 

non lingüísticos nos 

diferentes tipos de textos. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.8.4. Establece 

relación entre as 

ilustracións e os contidos 

  CCL 

 CMCT 
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do texto, presenta 

hipóteses, realiza 

predicións, e identifican a 

lectura o tipo de texto e a 

intención. 

 CAA 

 LCB2.8.5. Interpreta a 

linguaxe figurada,

 metáforas, 

personificacións, 

hipérboles e xogos de 

palabras en textos 

publicitarios. 

  CCL 

 CCEC 

 a 

 e 

 i 

 B2.13. Uso guiado das 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para a 

localización, selección, 

interpretación e organización 

da información. 

 B2.12. Identificación e 

valoración crítica das 

mensaxes e valores 

transmitidos polo texto. 

 B2.9. Utilizar as Tecnoloxías 

da Información e a 

Comunicación de modo 

eficiente e responsable para 

a procura e tratamento da 

información 

 LCB2.9.1. Utiliza os 

medios informáticos para 

obter información. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.9.2. Interpreta

 a información e fai un 

resumo da mesma. 

  CCL 

 CAA 

 e  B2.13. Gusto pola lectura. 

Hábito lector. Lectura de 

diferentes textos como fonte de 

 B2.10. Desenvolver o Plan 

lector que dea resposta a 

unha planificación 

sistemática de mellora da 

 LCB2.10.1. Utiliza a 

biblioteca para localizar un 

libro determinado con 

seguridade e autonomía, 

 Emprega a 

biblioteca para 

localizar un libro 

determinado e 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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información, de deleite e de 

diversión. 

 B2.14. Uso da biblioteca para a 

procura de información e 

utilización da mesma como 

fonte de aprendizaxe. 

 B2.15. Lectura dos libros 

establecidos no Plan lector. 

eficacia lectora e fomente o 

gusto pola lectura. 

aplicando as normas de 

funcionamento da mesma. 

expón os 

argumentos de 

lecturas realizadas

 dando referencias 

bibliográficas como 

autor,etc. 

 LCB2.10.2. Expón os 

argumentos de lecturas 

realizadas dando conta 

dalgunhas referencias 

bibliográficas:  autor ou 

autora, editorial, xénero ou 

ilustracións.  

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 LCB2.10.3. Selecciona 

lecturas con criterio 

persoal e expresa o gusto 

pola lectura de diversos 

xéneros literarios como 

fonte de lecer 

manifestando a súa 

opinión sobre os textos 

lidos. 

 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA.  ESCRIBIR 

 e  B3.1. Produción de textos para 

comunicar coñecementos, 

experiencias e necesidades: 

atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos

 e argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

 B3.2. Cohesión do texto: 

enlaces, substitucións léxicas, 

mantemento do tempo verbal e 

puntuación. 

 B3.3. Aplicación das normas 

ortográficas e signos de 

puntuación (punto e coma, 

guión, dous puntos, raia, signos 

de 

entoación, parénteses,

 etc). Acentuación. 

 B3.4. Orde e presentación. 

 B3.1. Producir textos con 

diferentes intencións 

comunicativas con 

coherencia, respectando a 

súa estrutura e aplicando as 

regras ortográficas coidando 

a caligrafía, orde e 

presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, en 

diferentes soportes, textos 

propios do ámbito da vida 

cotiá, do ámbito escolar e 

social: diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, textos 

literarios, folletos informativos 

e literarios, narracións, textos 

científicos, anuncios

 publicitarios, regulamentos,

 receitas, instrucións, normas, 

solicitudes, 

…. 

 Escribe textos de 

variada tipoloxía 

(planificando, 

redactando e 

revisando) en 

diferentes 

soportes, con 

coherencia e 

cohesión, 

respectando as 

normas

 básicas 

gramaticais e 

ortográficas da 

lingua castelá. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB3.1.2. Escribe  textos 

usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con 

claridade, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineais cohesivas e 

respectando as normas

 gramaticais e ortográficas. 

  CCL 

 CAA 
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 LCB3.1.3. Escribe diferentes 

tipos de textos adecuando al 

inguaxe ás características do 

xénero, seguindo modelos, 

encamiñados a desenvolver 

a súa capacidade creativa na 

escritura. 

  CCL 

 CCA 

 CSIEE 

 e  B3.5. Normas e estratexias 

para a produción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estrutura...). 

 B3.6. Revisión e mellora do 

texto. 

 B3.7. Realización de ditados. 

 B3.2. Aplicar todas as fases 

do proceso de escritura na 

producción de textos 

escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, 

revisión e reescritura, 

utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, 

aplicando estratexias de 

tratamento da información, 

redactando os seus textos 

con claridade, precisión e 

corrección, revisándoos para 

melloralos e avaliando, coa 

axuda de guías, as 

producións propias e alleas. 

 LCB3.2.1. Resume o contido 

de textos propios do ámbito 

da vida persoal e do ámbito 

escolar, recollendo as ideas 

principais, evitando 

parafrasear o texto e 

utilizando unha expresión 

persoal. 

 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 LCB3.2.2. Aplica  

correctamente os signos de 

puntuación, as regras de 

acentuación e ortográficas 

propias do nivel. 

  CCL 

 CAA 

 

 LCB3.2.3. Reproduce

 textos ditados con 

corrección. 

 Reproduce textos 

ditados 

respectando as 

normas básicas 

de ortografía. 

 CCL 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 79

 LCB3.2.4. Emprega 

estratexias de procura e 

selección da información: 

tomar notas, elaborar 

esquemas, guións, 

borradores e mapas 

conceptuais. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 e  B3.3. Aplicación das normas 

ortográficas e signos de 

puntuación (punto e coma, 

guión, dous puntos, raia, 

signos de entoación e 

parénteses). Acentuación. 

 B3.3. Utilizar o diccionario 

como recurso para  resolver  

dúbidas sobre a lingua,ou a 

ortografía das palabras. 

 LCB3.4.1. Elabora gráficas a 

partir de datos seleccionados 

e organizados procedentes 

de diferentes textos ( libros 

de consulta, xornais e 

revistas). 

  CCL 

 CAA 

 LCB3.4.2. Presenta un 

informe de forma ordenada e 

clara, utilizando soporte 

papel e informático, sobre 

problemas ou situación 

sinxelas, recollendo 

información de diferentes 

fontes (directas, libros, 

Internet), seguindo un plan 

de traballo e

 expresando conclusións. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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 LCB3.4.3. Elabora un informe 

seguindo un guión 

establecido que supoña  a  

procura, selección e 

organización da información 

de textos de carácter 

científico, xeográfico ou 

histórico. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 e 

 

 B3.2. Cohesión do texto: 

enlaces, substitucións léxicas, 

mantemento do tempo verbal, 

puntuación. 

 B3.5. Buscar unha mellora 

progresiva no uso da lingua, 

explorando canles que 

desenvolvan a sensibilidade, 

a creatividade e a estética. 

 LCB3.5.1. Pon interese e 

esfórzase por

 escribir correctamente de 

forma persoal. 

  CCL 

 CAA 

 a 

 e 

 B3.8. Creación de textos 

utilizando a linguaxe verbal e 

non verbal con intención

 informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. 

Cómics. 

 B3.6. Favorecer a través da 

linguaxe a formación dun 

pensamento crítico que 

impida discriminacións e 

prexuízos. 

 LCB3.6.1. Expresa, por 

escrito, opinións, reflexións 

evaloracións argumentadas e 

usa, dexeito habitual, unha

 linguaxe non sexista. 

  CCL 

 CAA 

 e  B3.9. Produción de textos 

segundo o Plan de escritura. 

 B3.7. Levar a cabo o 

plandea escritura que de 

resposta aunha planificación 

sistemática de mellora da 

eficacia escritora e fomente 

a creatividade. 

 LCB3.7.1. Planifica e redacta 

textos seguindo uns pasos: 

planificación, redacción, 

revisión e mellora. 

 Determina con antelación 

como será o texto, a súa 

extensión, o tratamento 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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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 nos escritos. 

 Reescribe o texto. 

 

 LCB3.7.2. Valora a súa propia 

produción escrita, así como  a 

produción escrita dos seus 

compañeiros. 

 Valora as súas 

producións 

escritas e as dos 

compañeiros. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 i 

 B3.8. Creación de textos 

utilizando a linguaxe verbal e 

non verbal con 

intención informativa:

 carteis publicitarios. Anuncios. 

Cómics. 

 B3.9. Produción de textos 

segundo o Plan de escritura. 

 B3.8. Utilizar as Tecnoloxías 

da Información e a 

Comunicación de modo 

eficiente e responsable para 

presentar as súas 

producións. 

 LCB3.8.1. Usa con eficacia 

Internet e as Tecnoloxíasd a 

Información e a 

Comunicación para escribir, 

presentar os textos e buscar 

información, crear táboas e 

gráficas. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e  B4.1. A palabra. 

 B4.2. Recoñecemento das 

distintas clases de palabras e 

explicación reflexiva do seu uso 

en situacións concretas de 

comunicación (nome, verbo, 

adxectivo, preposición, 

adverbio, conxunción, 

pronomes, artigos, 

interxeccións). 

 B4.3. Conxugación dos verbos 

regulares e irregulares máis 

frecuentes. 

 B4.1. Aplicar os 

coñecementos básicos 

sobre a estrutura da lingua, 

a gramática (categorías 

gramaticais),o vocabulario 

(formación e significado das 

palabras e campos 

semánticos), así coma as 

regras de ortografía para 

favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

 LCB4.1.1. Identifica todas as 

categorías gramaticais pola 

súa función na lingua: 

presentar ao nome, substituír 

ao nome, expresar 

características do nome, 

expresar accións ou estados, 

enlazar ou relacionar 

palabras ou oracións. 

 

 Identifica todas 

as categorías 

gramaticais pola 

súa función na 

lingua. 

 

 CCL 

 

 LCB4.1.2. Conxuga e usacon 

corrección todos ostempos 

simples e compostos 

nasformas persoais e non 

persoais domodo indicativo e 

subxuntivo de todos os 

verbos. 

 Coñece os  

tempos simples e 

compostos e 

conxúgaos e 

úsaos con 

corrección. 

 

 CCL 

 LCB4.1.3. Diferenza familias 

de palabras. 

   CCL 
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 e  B4.4. Vocabulario: sinónimos e 

antónimos, palabras 

polisémicas e homónimas, 

arcaísmos, estranxeirismos e 

neoloxismos. Frases feitas. 

Formación de substantivos, 

adxectivos e verbos. Recursos 

derivativos: prefixos e sufixos 

na formación de nomes, 

adxectivos e verbos. Siglas e 

abreviaturas. 

 B4.5. Recoñecemento e 

observación reflexiva dos 

constituíntes oracionais: a 

oración simple, suxeito e 

predicado. 

 B4.6. Recoñecemento e uso 

dalgúns conectores textuais 

(de orde, contraste e 

explicación) e dos principais 

mecanismos de referencia 

interna,tanto gramaticais 

 B4.2. Desenvolver as 

destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso 

da lingua. 

 LCB4.2.1. Identifica e usa 

sinónimos e antónimos, 

palabras polisémicas e 

homónimas, arcaísmos, 

estranxeirismos e 

neoloxismos, frases  feitas, 

siglas e abreviaturas. 

 

  CCL 

 

 

 LCB4.2.2. Recoñece  

palabras compostas, prefixos 

e sufixose crea palabras 

derivadas. 

  CCL 

 

 LCB4.2.3. Identifica e 

clasifica os diferentes tipos 

de palabras nun texto. 

  CCL 

 

 LCB4.2.4. Recoñece e usa 

os conectores básicos entre 

oracións: causa, 

consecuencia, finalidade... 

  CCL 
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(substitucións pronominais) 

coma léxicos (elipses e 

substitucións mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

 LCB4.2.5. Identifica as 

oracións como unidades de 

significado completo. 

Recoñece a oración simple, 

diferencia suxeito e 

predicado. 

  CCL 

 

 e  B4.7. Uso eficaz do 

diccionario para ampliación de 

vocabulario e como consulta 

ortográfica e gramatical. 

 B4.3. Sistematizar a 

adquisición de vocabulario a 

través dos textos. 

 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). 

 

 Utiliza 

axeitadamente o 

dicionario. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 

 

 LCB4.3.2. Selecciona a 

acepción correcta segundo o 

contexto de entre as varias 

que lle ofrece o dicionario. 

  CCL 

 CAA 

 LCB4.3.3. Recoñece e usa 

correctamente as normas 

ortográficas nas súas 

producións escritas. 

  CCL 

 

 e  B4.2. Recoñecemento 

dasdistintas clases de

 palabrase explicación 

 B4.4. Desenvolver 

estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a 

 LCB4.4.1. Sinala as 

características que definen 

ás diferentes clases de 

  CCL 
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reflexiva do seu uso en 

situacións concretas de 

comunicación (nome, verbo, 

adxectivo, preposición, 

adverbio, conxunción, 

pronomes, artigos, 

interxeccións). 

 B4.8. Ortografía: utilización das 

regras básicas de ortografía. 

Regras de acentuación. 

 B4.9. Clases de nomes: 

comúns, propios, individuais, 

colectivos, concretos e 

abstractos. 

 B4.10. Utilización adecuada 

dos signos depuntuación. 

 B4.11. As relación  

gramaticais. Recoñecemento e 

explicación reflexiva das 

relacións que se establecen 

entre o substantivo e o resto 

dos compoñentes do grupo 

nominal. 

través do coñecemento da 

lingua. 

palabras e nomes: 

clasificación e uso para 

construír o discurso nos 

diferentes tipos de  

producións. 

 

 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 

palabras dun texto. 

 Aplica 

correctamente as 

normas básicas 

de acentuación 

 CCL 

 LCB4.4.4. Usa con 

corrección os signos de 

puntuación. 

  CCL 

 LCB4.4.5. Aplica as normas 

do uso da til. 

  CCL 

 LCB4.4.6. Utiliza unha 

sintaxe adecuada nas 

producións escritas propias. 

 Utiliza unha 

sintaxe adecuada 

ao seu  nivel 

educativo. 

 CCL 
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 e 

 i 

 B4.12. Utilización de material 

multimedia educativo e outros 

recursos didácticos ao seu 

alcance e propios da súa   

idade. 

 B4.5. Utilizar programas 

educativos dixitais para 

realizar tarefas e avanzar na 

aprendizaxe. 

 LCB4.5.1. Utiliza distintos 

programas educativos dixitais 

como apoio e reforzó da 

aprendizaxe. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 d 

 e 

 i 

 o 

 B4.13. As variedades da lingua. 

 B4.14. Coñecemento xeral de 

realidade plurilingüe de 

España e a súa valoración 

como fonte de 

enriquecemento persoal e 

como unha mostra da riqueza 

do noso patrimonio histórico e 

cultural. 

 

 B4.6. Coñecer a variedade 

lingüística de España e do 

español como fonte de 

enriquecemento cultural. 

Mostrar respecto tanto cara 

ás linguas e dialectos que se 

falan en España, como cara 

ao español de América. 

 LCB4.6.1. Valora a variedade 

lingüística de España e o 

español de América. 

 

 

  CCL 

 CSC 

 LCB4.6.2. Recoñece e 

identifica algunhas das 

características relevantes

 (históricas, socioculturais, 

xeográficas e lingüísticas) 

das linguas oficiais en 

España. 

 

 

  CCL 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 d 

 e 

 B5.1. Valoración dos textos 

literarios como vehículo de 

comunicación e como fonte de 

coñecemento doutros 

mundos, tempos e culturas e 

como gozo persoal 

 B5.1. Valorar os textos 

literarios e utilizar a lectura 

como fonte de lecer e 

información e considerala 

como un medio de 

aprendizaxe e 

enriquecemento persoal de 

máxima importancia. 

 LCB5.1.1. Recoñece e valora 

as características 

fundamentais de textos 

literarios narrativos, poéticos 

e dramáticos. 

 Distingue entre 

prosa e verso e 

coñece as súas 

características 

 CCL 

 CCEC 

 d 

 e 

 B5.2. Distinción entre conto e 

lenda. Coñecemento de lendas 

españolas e doutros países. 

 B5.3. Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptacións 

de obras clásicas e literatura 

actual. 

 B5.4. Lectura comentada de 

poemas, relatos e obras 

teatrais. 

 B.5.5. Identificación de 

recursos literarios. 

 B5.2. Integrar a lectura 

expresiva e a comprensión e 

interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos e 

dramáticos na práctica 

escolar e recoñecer e 

interpretar algúns recursos 

da linguaxe literaria 

(metáforas,

 personificacións, hipérboles 

e xogos de palabras), e 

diferenciar as principais 

convencións formais dos 

xéneros. 

 LCB5.2.1. Realiza lecturas 

guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura 

infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual. 

 

  CCL 

 CCEC 

 

 LCB5.2.2. Interpreta a 

linguaxe figurada,

 metáforas, personificacións, 

hipérbolese xogos de 

palabras en textos literarios. 

 Interpreta 

recursos literarios 

básicos. 

 CCL 

 CAA 
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 d 

 e 

 B5.5. Identificación de

 recursos literarios. 

 B5.3. Coñecer e valorar os 

recursos literarios da 

tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns ou 

adiviñas. 

 LCB5.3.1. Distingue algúns 

recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas. 

 

 Distingue,

 aprecia e valora 

a linguaxe 

poética. 

 CCL 

 CCEC 

 

 

 LCB5.3.2. Utiliza 

comparacións, metáforas,

 aumentativos, diminutivos e 

sinónimos en textos literarios. 

  CCL 

 CCEC 

 d 

 e 

 i 

 B5.6. Creación de textos 

literarios en prosa ou en 

verso, valorando o sentido 

estético e a creatividade: 

contos, poemas, adiviñas, 

cancións e teatro. 

 B5.4. Producir a partir de 

modelos dados textos 

literarios en prosa ou en 

verso, con sentido estético e 

creatividade: contos, 

poemas, adiviñas, cancións, 

e fragmentos teatrais. 

 LCB5.4.1. Crea textos 

literarios (contos, poemas, 

cancións e sinxelas obras 

teatrais) a partir de pautas ou 

modelos dados utilizando 

recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos e rítmicos en ditas 

producións. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 B5.7. Comprensión, 

memorización e recitado de 

poemas co ritmo, entoación e 

diccióna decuados. 

 B5.8. Dramatización e lectura 

dramatizada de textos 

literarios. 

 B5.5. Participar con interese 

en dramatizacións de textos 

literarios adaptados á idade 

e de producións propias ou 

dos compañeiros, utilizando 

adecuadamente os recursos 

básicos dos intercambios 

orais e da técnica teatral. 

 LCB5.5.1. Realiza 

dramatizacións 

individualmente e en grupo 

de textos literarios 

apropiados ou adecuados á 

súa idade e de textos de 

producción propia. 

 

 Realiza 

dramatizacións 

empregando a 

linguaxee a para 

linguaxe 

necesaria. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 LCB5.5.2. Memoriza e 

reproduce textos orais 

adecuados á súa idade: 

contos, poemas, cancións, 

refráns e adiviñas. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 b 

 e 

 o 

 B5.9. Valoración da literatura 

en calquera lingua 

(maioritaria, minoritaria ou 

minorizada) como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

 B5.6. Valorar a literatura en 

calquera lingua, 

especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

 LCB5.7.1. Valora a literatura 

en calquera lingua, 

especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como 

recurso  de gozo persoal. 

  CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

13.4 Lingua galega e literatura 

 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL:  FALAR E ESCOITAR 

• a 

• e 

• B1.1. Comprensión de textos 

orais procedentes da radio, da 

televisión ou da internet, con 

especial incidencia na noticia, 

na entrevista, na reportaxe 

infantil e nos debates e 

 B1.1. Comprender textos 

orais diversos, 

procedentes da radio, da 

televisión ouda internet, 

interpretando as intencións 

explícitas así como as 

intencións, opinións e 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas 

principais e secundarias dun texto 

oral, procedente da radio, da 

televisión ou de internet, 

identificando o tema e elaborando 

un resumo. 

 

  CCL 

 CAA 
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comentarios de 

actualidade,para obter 

información xeral sobre feitos e 

acontecementos que resulten 

significativos,distinguindo 

información de opinión, e 

elaboración dun resumo. 

valores non explícitos.  

 LGB1.1.2. Comprende  o 

significado literal e diferencial dun 

texto oral, distinguindo a 

información da opinión. 

 Comprende o  

significado literal e 

inferencial dun texto . 

 CCL 

 CSC 

 b  

 d  

 e  

 i 

 o 

 B1.2. Valoración dos 

medios de comunicación 

social como instrumento 

de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e a 

experiencias 

doutraspersoas. 

 B1.3. Uso de documentos 

audiovisuais como medio de 

obter, identificar, seleccionar, 

clasificar, comparar e relacionar 

con progresiva autonomía 

informacións relevantes para 

aprender.  

 B1.2.Valorar e utilizar os 

documentos audiovisuais 

dos medios de 

comunicación como 

instrumento de 

aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. Identificaen 

documentos audiovisuais     a 

información relevante,e valora os 

mediosde comunicacióncomo 

instrumento de aprendizaxe. 

  CCL 

 CD 

 CAA  

 CSC 

 LGB1.2.2. Usa documentos 

audiovisuais como medio para 

obter, identificar, clasificar, 

comparar e relacionar 

informacións. 

  CCL 

 CD 

 CAA  

 CSIEE 
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 b  

 d  

 e  

 

▪ B1.4. Interpretación elemental en 

textos orais da retranca, da ironía 

e de dobres sentidos, recoñecendo 

a primeira como un trazo 

característico da lingua galega. 

▪ B1.3. Interpretar a retranca, 

a ironía e os dobres 

sentidos, entendendo a 

primeira como un trazo 

característico da lingua 

galega 

▪ LGB1.3.1. Interpreta en 

producións orais a retranca, a 

ironía e os dobres sentidos. 

▪ Interpreta en 

producións orais a 

retranca, a ironía e os 

dobres sentidos, 

recoñecendo a 

retranca como un 

trazo característico do 

galego. 

▪ CCL 

▪ LGB1.3.2. Recoñece a retranca 

como un trazo característico da 

lingua galega. 

 ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪  CSC 

 a  

 b 

  c 

  e 

  o 

▪ B1.5. Comprensión e producción 

de textos orais para aprender e 

para informarse, tanto os creados 

con finalidade didáctica como os 

de uso cotián, de carácter informal 

(conversas entre iguais e no 

equipo de traballo) e dun maior 

grao de formalización (exposicións 

da clase, entrevistas ou debates). 

▪ B1.4. Comprender e 

producir textos orais 

propios do uso cotián ou do 

ámbito académico. 

▪ LGB1.4.1.Participa axeitadamente 

nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo coas 

propostas propias. 

▪ Participaaxeitadament

e nun acto 

comunicativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ CSEIEE 

▪ LGB1.4.2. Sigue unha exposición 

da clase e extrae as ideas máis 

destacadas. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.4.3. Fai pequenas 

exposicións na aula adecuando o 

discurso ás diferentes 

necesidades comunicativas 

(narrar, describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se é preciso. 

 ▪ CCL 

▪ CSIEE  

▪ CAA 

▪ LGB1.4.4. Participa activamente ▪  ▪ CCL 
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no traballo en grupo, así como nos 

debates. 
▪ CSIEE 

▪  CAA 

▪ LGB1.4.5 Identifica o grao de 

formalidade da situación e 

comunicación e axusta a este a 

súa produción. 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

 a 

  c 

 e 

 o 

▪ B1.6. Actitude de escoita 

adecuada ante situacións 

comunicativas (tolerancia ás 

opinións, escoita atenta, respecto 

das de quen fala sen interrupcións 

inadecuadas, contacto visual). 

▪ B1.5. Manter unha actitude 

de escoita 

activa,respectando as 

opinións dos e  das demais. 

▪ GB1.5.1. Escoita atentamente as 

intervencións dos e das demais en 

actos de fala orais, sen  

interromper. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.5.2. Respecta asopinións 

dos e das demais. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 

 a  

 c 

 d 

▪ B1.7. Participación e cooperación 

nas situacións comunicativas de 

relación social especialmente as 

destinadas a favorecer a 

convivencia (debates, exposicións 

curtas, conversas, expresións 

espontáneas, discusións, 

asembleas, narracións orais, 

entrevistas) con valoración e 

respecto das normas que rexen a 

interacción oral (quendas de 

palabra, roles diversos no 

intercambio, respecto ás opinións 

das  demais persoas, ton de voz, 

▪ B1.6. Participar nas 

diversas situacións de 

intercambio oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción  oral. 

▪ LGB1.6.1. Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios orais. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CAA 

▪ LGB1.6.2. Respecta as opinións 

das persoas participantes nos 

intercambios orais e é consciente 

da posibilidade de empregar a 

lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola 

ou fóra dela 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC 

▪ LGB1.6.3. Emprega unha postura 

e xestualidade adaptadas ao 

discurso, para reforzalo e facilitar a 

▪ Emprega 

correctamente a 

linguaxe non verbal. 

▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC 
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posturase xestos adecuados). súa comprensión, procurando a 

empatía coa persoa interlocutora. 

▪ LGB1.6.4. Exprésase cunha 

pronuncia e dicción correctas: 

articulación, ritmo, entoación e 

volume. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC 

▪ LGB1.6.5. Participa activamente 

na conversa formulando e 

contestando preguntas. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC  

▪ CAA 

 a  

 b 

 e 

 o 

▪ B1.8. Uso de estratexias 

elementais para comprender e 

facer comprender as mensaxes 

orais: fluidez,claridade, orde, 

léxico apropiado,pronuncia 

correcta, ton de voz,entoación, 

xestualidade. Incorporación das 

intervencións das demais persoas, 

formulación de preguntas 

coherentes e percepción das 

reaccións. 

▪ B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen 

repeticións innecesarias e 

usando nexos adecuados. 

▪ LGB1.7.1. Planifica e elabora un 

discurso oral coherente, sen 

contradicións nin repeticións 

innecesarias, utilizando un 

vocabulario adecuado á súa idade. 

▪ Planifica e elabora un 

discurso de forma 

coherente e cun 

vocabulario propio do 

seu nivel educativo e 

non sexista, e é quen 

de exprésalo diante 

dos seus 

compeñeiros. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.7.2. Elabora un discurso oral 

cohesivo, utilizando nexos 

adecuados. 

▪  ▪ CCL 

▪ LGB1.7.3. Emprega o rexistro 

lingüístico (formal ou informal) 

adecuado a cada contexto. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ LGB1.7.4. Amosa un discurso oral 

fluído, claro, cunha pronuncia e 

entoación axeitada e propia da 

lingua galega. 

▪  ▪ CCL  

▪ CCEC 

 b 

 e 

 i 

▪ B1.9. Produción de textos orais 

propios dos medios de 

comunicación social mediante 

simulación ou participación para 

ofrecer e compartir información e 

opinión. 

▪ B1.8. Elaborar textos 

propios dos medios de 

comunicación. 

▪ LGB1.8.1. Elabora textos propios 

dos medios de comunicación. 

▪  ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪  CSIEE 

 d 

 e 
▪ B1.10. Utilización de estratexias 

para potenciar a expresividade das 

mensaxes orais (acenos,miradas, 

posturas corporais). 

▪ B1.9. Reforza a eficacia 

comunicativa das súas 

mensaxes orais coa 

utilización de elementos 

propios da linguaxe xestual. 

▪ LGB1.9.1. Utilizaa expresividade 

corporal: acenos, miradas,postura 

corporal... para reforzaro sentido 

das súas producións orais. 

▪  ▪ CCL 

▪ CCEC  

▪ CSC  

▪ CAA 

 b 

 d 

 e 

▪ B1.11. Actitude de cooperación e 

de respecto en situaciónsd e 

aprendizaxe compartida. 

▪ B1.10. Amosar respecto e 

cooperación nas situacións 

de aprendizaxe en grupo. 

▪ LGB1.10.1. Amosa respecto ás 

ideas dos e das demais e contribúe 

activamente ao traballo en grupo. 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

 e ▪ B1.12. Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas. 

▪ B1.11. Interesarse por 

amosar unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

▪ LGB1.11.1. Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a 

cada acto comunicativo. 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA  

▪ CCEC  

▪ CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 o 

▪ B1.13. Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

▪ B1.12. Usar unha linguaxe 

non discriminatoria e 

respectuosa coas 

▪ LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non 

sexista. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.12.2. Usa unha linguaxe ▪  ▪ CCL 
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diferenzas. respectuosa coas diferenzas ▪ CSC 

 a 

 d 

 e 

 o 

▪ B1.14. Recoñecemento e 

valoración das diferenzas 

dialectais orais da lingua galega, 

como elemento enriquecedor da 

lingua. 

▪ B1.13. Recoñecer e valorar 

as diferenzas dialectais 

orais da lingua galega. 

▪ LGB1.13.1. Recoñece textos orais 

pertencentes a diferentes 

variedades da Lingua galega. 

 

 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC 

▪ LGB1.13.2. Valora as diferenzas 

dialectais orais da lingua galega 

como un símbolo de riqueza 

lingüística e cultural e o estándar 

como variante unificadora. 

▪  ▪ CCL 

▪ CCEC 

 a 

 d 

 e 

 o 

▪ B1.15. Identificación da lingua 

galega con calquera contexto de 

uso oral da lingua: en diferentes 

ámbitos profesionais (sanidade, 

Administración, xustiza,educación, 

medios de comunicación...) e en 

conversas con persoas coñecidas 

ou descoñecidas. 

 

▪ B1.14. Identificar a lingua 

galega con calquera 

contexto de uso oral. 

▪ LGB1.14.1. Identifica a lingua 

galega con calquera contexto 

profesional oral: sanidade, 

Administración, xustiza, 

educación, medios de 

comunicación... 

 

 

▪  ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB1.14.2. Recoñece a validez da 

lingua galega para conversas con 

persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

▪  ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪  CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizae Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 b ▪ B2.1. Comprensión da información 

relevante en textos das situacións 

cotiás de relación social: 

correspondencia, normas, 

programas de actividades, 

convocatorias, plans de traballo ou 

regulamentos. 

 

▪ B2.2. Comprensión de textos 

procedentes dos medios de 

comunicación social (incluídas 

webs infantís e xuvenís) con 

especial incidencia na noticia, na 

entrevista e nas cartas á dirección 

do xornal, para obter información 

xeral, localizando información 

destacadas. 

▪ B2.3. Comprensión de textos do 

ámbito escolar en soporte papel ou 

dixital para aprender e para 

informarse, tanto os producidos 

con finalidade didáctica como os 

de uso social (folletos informativos 

▪ B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar 

información explícita en 

textos escritos de soportes 

variados (webs infantís, 

libros, carteis) e realizar 

Inferencias determinando 

intencións e dobres 

sentidos. 

▪ LGB2.1.1. Comprende a 

información relevante de textos 

procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de 

situación cotiás. 

 

▪ Interpreta e 

comprende  a 

información contida 

entextos de diferentes 

tipoloxía. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.2. Identifica as ideas 

principais e secundarias dun texto 

(narrativo,descritivo, expositivo e 

argumentativo). 

▪  ▪ CCL 

▪ LGB2.1.3. Busca, localiza e 

selecciona información concreta 

dun texto,deducindo o significado 

de palabrase expresións polo 

contexto. 

 

 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

▪ LGB2.1.4. Interpreta metáforas, 

personificacións,hipérboles, 

ironías e dobres sentidos en 

textos. 

 

 

▪   CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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ou publicitarios, prensa, 

programas,fragmentos literarios). 

 LGB2.1.5. Identifica a estrutura 

dun texto e recoñece algúns 

mecanismos de cohesión. 

 

 

  CCL 

 LGB2.1.6. Identifica o punto de 

vista do autor ou autora e 

diferencia información, opinión e 

publicidade. 

 

 

   CCL 

 CAA 

 LGB2.1.7. Emprega o dicionario 

para resolver as dúbidas de 

vocabulario que atopa nos 

textos. 

 

 

   CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.8. Fai unha lectura 

rápida, selectiva ou integral en 

función das necesidades de cada 

momento. 

 Fai unha lectura 

rápida.Selectiva ou 

integral. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B2.4. Integración de 

coñecementos ede informacións 

procedentesde diferentes 

soportes paraaprender, 

comparando,clasificando, 

identificando e interpretando con 

especial atención aos datos que 

 B2.2. Interpretar 

ecomprender a 

informaciónprocedente de 

gráficos, esquemase 

ilustracións. 

 LGB2.2.1. Interpretae comprende 

a información de gráficos, 

esquemas,mapas conceptuais e 

ilustracións, relacionando esta co 

contido do texto que acompaña. 

   CCL 

 CAA  

 CSC  

 CSIEE  

 CMCT 
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se transmiten mediante gráficos, 

esquemas e ilustracións. 

 b 

 e 

 

 B2.5. Subliñado, 

esquematización e resumo da 

información relevante dun texto. 

 B2.3. Realizar o subliñado 

das ideas principais dun 

texto, e esquematizar e 

resumindo seu contido. 

 LGB2.3.1. Realiza o subliñado 

das ideas principais dun texto. 

 

   CCL 

 CAA 

 LGB2.3.2. Esquematiza as ideas 

dun texto, indicando as ideas 

principais es ecundarias. 

   CCL 

 CAA 

 LGB2.3.3. Realiza o resumo dun 

texto. 

 

 

   CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 

 B2.6. Uso das estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación, formulación de 

hipóteses, relectura...). 

 B2.4. Utilizar estratexias 

para mellorar a lectura.  

 LGB2.4.1. Deduce o posible 

contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as 

ilustracións. 

 

 

   CCL 

 CAA 

  CSIEE 

 LGB2.4.2. Relé un texto e marca 

as palabras clave para acadar a 

comprensión integral, cando é 

preciso. 

   CCL 

 CAA 

  CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 

 B2.7. Uso dirixido das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a 

localización, selección, 

interpretación e organización da 

información. 

 B2.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información para tratar a 

información nun texto. 

 LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías 

da información para localizar e 

seleccionar a información nun 

texto. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías 

da información para organizar a 

  CCL 

 CD 
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información dun texto. 

 LGB2.5.3. Utiliza dicionarios 

dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

  CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 b 

 e 

 o 

 B2.8. Realización de diferentes 

tipos de lectura: de 

investigación,de aprendizaxe, de 

gozo persoal,de resolución de 

problemas. 

 B2.6. Realizar diferentes 

tipos de lectura. 

 LGB2.6.1. Realiza diferentes 

tipos de lectura en funciónde 

cada texto: de investigación, de 

aprendizaxe, de  gozo persoal ou 

de resolución de problemas. 

  CCL 

 CSIEE  

 CAA 

 a  

 b  

 e 

 B2.9. Lectura expresiva de 

textos literarios e non literarios, 

de diferente tipoloxía textual. 

 B2.10. Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios e 

non literarios. 

 B2.7. Ler expresivamente 

textos de diversatipoloxía 

(dramatizando cando é 

preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á 

dicción,entoación, 

intensidade de voz, ritmo e 

velocidade, adecuados ás 

diversas situacións 

funcionais da lectura en 

voz alta (ler para que 

alguén goce escoitando, 

ler para dar a coñecer un 

texto descoñecido, ler 

para compartir información 

que se acaba de localizar) 

facendo participar a 

audiencia da súa 

 LGB2.7.1. Descodifica con 

precisión e rapidez as palabras. 

   CCL 

 CAA 

 LGB2.7.2. Le textos en voz alta 

con fluidez e precisión. 

 Le textos en vozalta 

con bastante fluidez. 

 CCL 

 LGB2.7.3. Le textos en voz alta 

con ritmo, velocidade e ton da voz 

adecuados. 

   CCL 

 LGB2.7.4. Le en voz alta 

adaptándose ao interese do 

auditorio: gozar escoitando, obter 

nova información... 

   CCL 

 CAA  

 CSC 

 LGB2.7.5. Fai lecturas 

dramatizadas de textos. 

   CCL 

 CSC 
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interpretación. 

 a  

 b  

 e 

 i 

 B2.11. Uso da biblioteca de 

aula e do centro, amosando 

coñecemento da súa 

organización (catalogación, 

funcionamento) e participación 

en actividades literarias e na 

elaboración de propostas. 

 B2.12. Utilización das bibliotecas, 

incluíndo as virtuais, de xeito cada 

vez máis autónomo, para obter 

información e modelos para a 

producción escrita. 

 B2.8. Usar as bibliotecas 

da aula e do centro, así 

como as virtuais, con 

autonomía abonda, 

comprendendo como se 

organiza e colaborando no 

seu coidado e mellora. 

 LGB2.8.1. Usa a biblioteca de 

aula con autonomía, para obter 

datos e informacións, e colabora 

no seu coidado e mellora. 

   CCL 

 CAA 

  CSC 

 LGB2.8.2. Usa a biblioteca de 

centro con autonomía, para obter 

datos e informacións, e colabora 

no seu coidado e na súa mellora. 

   CCL 

 CAA  

 CSC 

 LGB2.8.3. Usa as bibliotecas 

virtuais,para obter datos e 

informacións, con autonomía. 

 --  CCL 

 CAA 

  CD 

 a 

 b 

 e 

 B2.13. Mantemento adecuado e 

ampliación da biblioteca persoal. 

 B2.9. Ter interese por ter 

unha biblioteca propia, 

física ou virtual. 

 LGB2.9.1. Amosa interese pola 

conservación e organización dos 

seus libros físicos e/ou virtuais. 

   CCL 

 CAA  

 CSC 

 a 

 b  

 e 

 B2.14. Interese polos textos 

escritos como fonte de 

aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e 

de regulación da convivencia. 

 B2.10. Amosar interese 

polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e 

mediod e comunicación. 

 LGB2.10.1. Amosa interese pola 

lectura como fonte de aprendizaxe 

e medio de comunicación. 

   CCL 

 CAA  

 CSC  

 CCEC 

 a  

 b 

 e 

 B2.15. Desenvolvemento da 

autonomía lectora, da capacidade 

de elección de temas e de textos 

e de expresión das preferencias 

persoais. 

 B2.11. Amosar autonomía 

lectora e capacidade de 

selección de textos do seu 

interese, así como ser 

quen de expresar 

preferencias. 

 LGB2.11.1. Amosa autonomía 

lectora e capacidade de 

seleccionar textos do seu 

interese. 

   CCL 

 LGB2.11.2. Éxpresa opinión e 

valoracións sobre as lecturas 

   CCL 

 CSC  
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feitas.  CAA  

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.16. Análise de textos escritos 

en diferentes variedades da lingua 

galega. 

 

 B2.12. Analizar textos 

escritos en diferentes 

variedades da lingua 

galega. 

 LGB2.12.1. Percibe as diferenzas 

lingüísticas presentes nas 

variedades da lingua galega. 

   CCL 

 CCEC 

 LGB2.12.2. Valora a variedade 

interna da lingua como símbolo de 

riqueza lingüística e cultural, así 

como o estándar como variante 

unificadora. 

 

 

 

 

   CCL 

 CCEC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3.COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 a  

 b  

 e 

 B3.1. Uso das estratexias de 

planificación, de textualización 

(formato, estrutura, ortografía e 

normas lingüísticas,puntuación, 

coherencia e cohesión...) e 

revisión como partes do proceso 

escritor. 

 B3.1. Usar as estratexias 

de planificación, 

textualización e revisión do 

texto. 

 LGB3.1.1. Planifica a elaboración 

do texto, antes de comezar a 

escribir,xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a 

información, mediante notas, 

esquemas, guións ou mapas 

conceptuais. 

 Planifica e elabora 

textos coherentes 

respectando as 

normas básicas da 

ortografía e da 

gramática galega, en  

diferentes soportes, 

coidando a 

presentación. 

 CCL 

 CSIEE  

 CAA 

 

 

 LGB3.1.2. Elabora o texto cunha    CCL 
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estrutura clara, con coherencia e 

cohesionando os enunciados. 

 CAA  

 CSIEE 

 LGB3.1.3. Respecta as regras de 

puntuación no texto. 

   CCL 

 LGB3.1.4. Aplica a norma 

lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa unha 

linguaxe no nsexista. 

  CCL 

 CSC  

 CCEC 

 LGB3.1.5. Revisa e reescribe o 

texto cando é preciso. 

  CCL 

 CAA  

 CSIEE 

 LGB3.1.6. Usa o dicionario 

durante a elaboración de textos. 

  CCL 

 CAA  

 CSIEE 

 a  

 b  

 e  

 i 

 B3.2. Composición de textos 

propios de situacións cotiás de 

relación social (correspondencia, 

normas, programas, 

convocatorias, plans de traballo, 

mensaxes curtas) de acordo 

coas características propias 

destes xéneros. 

 B3.3. Composición de textos de 

información e de opinión 

característicos dos medios de 

 B3.2. Producir textos de 

diferente tipoloxía que 

permitan narrar, describir, 

resumir, explicar e expoñer 

opinións, emocións e 

información relacionadas 

con situacións cotiás e 

aqueles que sexan 

característicos dos medios 

de comunicación 

 LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 

soportes, textos propios da vida 

cotiá e académica, imitando 

modelos: cartas e correos 

electrónicos, mensaxes curtas, 

normas, programas... 

 

 

   CCL 

 CAA  

 CD 

 LGB3.2.2. Escribe, en diferentes 

soportes, textos propios dos 

medios de comunicación, 

imitando modelos. 

   CCL 

 CSC  

 CCEC 

 CAA 
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comunicación social sobre feitos e 

acontecementos significativos, 

con especial incidencia na noticia, 

na entrevista, no comentario 

breve sobre libros ou música, en 

situacións reais ou simuladas. 

 LGB3.2.3. Elabora diferentes 

tipos de textos (narrativos, 

expositivos, descritivos ou 

argumentativos) adaptando a 

linguaxe ás características de 

cada xénero. 

  CCL 

 CAA 

 LGB3.2.4. Escribe textos 

coherentes e cohesivos, usando 

o rexistro adecuado. 

  CCL 

 CSC  

 CCEC 

 LGB3.2.5. Resume o contido de 

textos propios do ámbito da vida 

persoal ou familiar ou dos medios 

de comunicación. 

  CCL 

 CSC  

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Produción de textos 

relacionados co ámbito 

académico para obter, organizar 

e comunicar  información 

(cuestionarios, enquisas, 

resumos, esquemas, informes, 

descricións, explicacións). 

 B3.3. Elaborar textos do 

ámbito académico para 

obter, organizar e 

comunicar información. 

 LGB3.3.1. Elabora textos do 

ámbito académico para obter, 

organizar e comunicar 

información: cuestionarios, 

enquisas,resumos, informes... 

   CCL 

 CAA  

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 j 

 

 B3.5. Redacción de textos breves 

creativos carteis publicitarios, 

anuncios, cómics, contos, 

poemas, cancións,anécdotas... 

 B3.4. Elaborar textos 

breves con creatividade. 

 LGB3.4.1. Expresa nos seus 

textos de maneira imaxinativa 

ideas, sentimentose/ou 

emocións; narra acción e 

presenta personaxes, obxectos 

e/ou lugares: carteis publicitarios, 

anuncios, cómics, contos, 

poemas, cancións, anécdotas... 

   CCL 

 CSC  

 CCEC 

 CAA  

 CSIEE 
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 LGB3.4.2. Escribe textos breves 

de carácter creativo concerta 

riqueza léxica. 

  CCL 

 CSC  

 CCEC  

 CAA  

 CSIEE 

 LGB3.4.3. Aprecia os usos 

creativos da linguaxe. 

  CCL 

 CSC  

 CCEC  

 CAA  

 CSIEE 

 b  

 d  

 e  

 i 

  j 

 B3.6.Uso progresivamente 

autónomo das TIC na busca de 

información, o tratamento dos 

textos e a realización de 

presentacións. 

 B3.5. Usar de maneira 

autónoma as TIC para a 

busca de información, 

tratamento dos textos e 

realización de 

presentacións. 

 LGB3.5.1. Usa as TIC na procura 

de información ou para consultar 

o dicionario. 

 

 

   

 LGB3.5.2.Emprega procesadores 

de textos de maneira autónoma. 

  CCL 

 CAA  

 CSIEE 

 CD 

 LGB3.5.3. Utiliza correctores de 

textos. 

  CCL 

 CD 

 CAA  

 CSIEE 

 LGB3.5.4. Utiliza as TIC para 

realizar presentacións. 

   CCL 

 CD 

 CSIEE 
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 b 

 e 

 i 

 j 

 B3.7. Utilización de elementos 

gráficos e paratextuais para 

facilitara comprensión 

(ilustracións, gráficos, táboas e 

tipografía) e ilustración creativa 

dos propios textos. 

 B3.6. Utilizar recursos 

gráficos e paratextuais 

que faciliten a 

comprensión dos textos e 

contribúan á súa 

ilustración creativa. 

 LGB3.6.1. Utiliza recursos 

gráficos e paratextuais para 

facilitar a comprensión dos textos 

e ilustralos de maneira creativa. 

   CCL 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B3.8. Interese polo coidado e 

a presentación dos textos 

escritos e respecto pola 

norma ortográfica. 

 B3.9.Valoración da escritura 

como instrumento de relación 

social, de obtención e de 

reelaboración da información e 

dos coñecementos. 

 B3.7. Coidar a 

presentación dos traballos 

escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación. 

 LGB3.7.1. Coida a presentación 

dos traballos escritos, en 

calquera soporte. 

   CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB3.7.2. Valora a lingua escrita 

como mediod e comunicación. 

   CCL 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e  B4.1. Uso e identificación 

intuitivada terminoloxía seguinte 

nas actividades de produción e 

 B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical 

básica, implícita e 

 LGB4.1.1. Recoñece as 

diferentes categorías gramaticais 

pola súa función na lingua: 

 Recoñece as 

distintas categorías 

gramaticais pola súa 

 CCL 

 CAA 
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interpretación: denominación dos 

textos traballados; clases de 

palabras, sílaba tónica e átona; 

enunciados: frase e oración; tipos 

de enunciado:d eclarativo, 

interrogativo, exclamativo, 

imperativo; enlaces: preposición, 

conxunción e interxección; grupo 

de palabras: núcleo e 

complementos; substantivos, 

artigos e pronomes, adxectivo; 

tempo e modo verbal; persoa 

gramatical; modo imperativo e 

infinitivo; complementos do nome 

e complementos do verbo: o 

suxeito. 

funcionalmente, como 

apoio á comprensión e á 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

substantivo, artigo, pronome, 

adxectivo, adverbio, verbo, 

preposición, conxunción e 

interxección. 

 

 

función na lingua. 

 LGB4.1.2. Conxuga e usa con 

corrección as formas verbais 

persoais e non persoais dos 

verbos. 

 Coñece, conxuga e 

usa con corrección 

as formas verbais. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.3. Diferencia as sílabas 

que conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das 

átonas. 

   CCL 

 CAA 

 LGB4.1.4. Identifica e clasifica os 

diferentes tipos de enunciado: 

declarativo, interrogativo, 

exclamativoe imperativo. 

   CCL 

 CAA 

 LGB4.1.5. Identifica as oracións 

simples, recoñecendo o verbo e 

os seus complementos: o suxeito; 

utiliza correctamente a 

concordancia de xénero e 

número e recoñeceos 

complementos do nome. 

   CCL 

 CAA 

 b 

 e 
 B4.2.Coñecemento das normas 

ortográficas, apreciando o seu 

 B4.2. Coñecer e aplicar as 

normas ortográficas xerais 

e as de acentuación en 

 LGB4.2.1. Aplica correctamente 

as normas de acentuación xerais 

e de acentuación diacrítica, así 

 Coñece e aplica as 

normas de 

acentuación básicas. 

 CCL 

 CSC  

 CCEC 
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valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas nos escritos. 

 B4.3. Uso de procedementos de 

derivación, de comparación e de 

contraste para xulgar sobre a 

corrección das palabras e 

xeneralizar as normas 

ortográficas. 

particular, apreciando o 

seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a 

elas. 

como as demais normas 

ortográficas, e aprecia o seu valor 

social e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

 b 

 e 
 B4.4. Comparación e 

transformación de enunciados, 

mediante inserción, supresión, 

cambio de orde, segmentación e 

recomposición, para xulgar 

sobre a gramaticalidade dos 

resultados e facilitar o 

desenvolvemento dos 

conceptos lingüísticos e da 

metalinguaxe. 

 B4.5. Comparación de 

estruturas sintácticas diversas 

para observar a súa 

equivalencia semántica ou 

posibles alteracións do 

significado. 

 B4.6. Observación da inserción 

e coordinación de oracións 

como procedementos propios 

 B4.3. Utilizar 

correctamente as regras 

de puntuación, así como 

unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e 

escritas. 

 LGB4.3.1. Emprega con 

correccións os signos de 

puntuación. 

 

 

   CCL 

 LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 

adecuada nas súas producións. 

 Usa unha sintaxe 

adecuada ao seu 

nivel edudativo. 

 CCL 

 LGB4.3.3. Respecta as normas 

morfosintácticas de colocación do 

pronome átono. 

   CCL 

 CSC  

 CCEC 
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da explicación, tanto na 

escritura como na expresión 

oral. 

 e  B4.7. Exploración das 

posibilidades do uso de diversos 

enlaces entre oracións (causa, 

consecuencia, finalidade, 

contradición, condición...), así 

como doutros elementos de 

cohesión, en relación coa 

composición de textos. 

 B4.4. Recoñecer e 

empregar axeitadamente 

os conectores, así como 

outros elementos de 

cohesión. 

 LGB4.4.1.Usa axeitadamente 

diversos conectores entre 

oracións: causa, consecuencia, 

finalidade, contradición, 

condición... 

   CCL 

 CAA 

 LGB4.4.2.Recoñece 

determinados procesos de 

cohesión nos textos: anáfora, 

deixe, elipse, sinónimos... 

   CCL 

 CAA 

 e 
 B4.8. Identificación, en 

oracións, do verbo e os seus 

complementos, especialmente 

o suxeito, así como o papel 

semántico deste (axente, 

paciente e causa). 

 B4.9. Transformación de oracións 

de activa en pasiva, e viceversa, 

para mellorar a comprensión de 

determinados textos. 

 B4.5. Identificar o papel 

semántico do suxeito e 

transformar oracións 

activas en pasivas, e 

viceversa, para mellorar a 

comprensión e a 

produción de textos. 

 LGB4.5.1. Identifica, en oracións, 

o papel semántico do suxeito.. 

   CCL 

 CAA 

 LGB4.5.2. Transforma oracións 

activas en pasiva, e viceversa. 

   CCL 

 CAA 

 e  B4.10. Práctica do paso de estilo 

directo a estilo indirecto na 

narración, e viceversa, para 

 B4.6. Transformar un texto 

narrativo de estilo directo 

noutro de estilo indirecto e 

 LGB4.6.1. Transforma un texto 

narrativo de estilo directo noutro 

de estilo indirecto e viceversa. 

   CCL 

 CAA 
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mellorar a produción de textos. viceversa. 

 b 

 e 

 i 

 B4.11. Uso eficaz do 

dicionario, en papel ou dixital, 

na busca da ampliación do 

vocabulario e como consulta 

ortográfica e gramatical. 

 B4.12.Ampliación do 

vocabulario, mediante o traballo 

con palabras sinónimas, 

antónimas, homónimas, 

polisémicas; aumentativos e 

diminutivos, arcaísmos, 

neoloxismos, estranxeirismos, 

frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

 B4.13. Ampliación do vocabulario 

mediante os procedementos de 

creación de palabras: derivación 

(prefixos e sufixos) e 

composición. 

 B4.7. Ampliar o 

vocabulario a partir do uso 

do diccionario e do traballo 

e reflexión sobre as 

palabras que conforman a 

lingua. 

 LGB4.7.1. Usa axeitadamente o 

dicionario para buscar calquera 

palabra, seleccionando a 

acepción precisa segundo cada 

contexto. 

 Uso con soltura o 

dicionario. 

 CCL 

 CAA  

 CD 

 LGB4.7.2. Recoñece e crea 

palabras derivadas (prefixación e 

sufixación) e compostas. 

   CCL 

 CAA  

 LGB4.7.3. Recoñece e usa 

sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras 

polisémicas, arcaísmos, 

neoloxismos, estranxeirismos, 

frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

 Coñece e usao 

vocabulario axeitado 

ao seu nivel 

educativo. 

 CCL 

 CAA  

 a 

 d 

 e 

 h 

 m 

 o 

 B4.14. Coñecemento das 

características relevantes 

(históricas, socioculturais...) da 

lingua galega e identificación e 

valoración desta lingua dentro da 

realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de 

 B4.8. Coñecer as 

características relevantes 

da lingua galega e 

identificar e valorar esta 

lingua dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

 LGB4.8.1. Identifica as 

características relevantes 

(históricas, socioculturais...) da 

lingua galega. 

   CCL 

 CCEC 

 LGB4.8.2. Identifica e valora a 

lingua galega dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de 

   CCL 

 CSC  

 CCEC 
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Europa. España e de Europa. 

 a  

 b  

 d  

 e  

 m  

 o 

 B4.15. Comparación entre 

aspectos das linguas que o 

alumnado coñecee/ou está a 

aprender para mellorar os 

procesos comunicativos e 

recoñecer as interferencias. 

 B4.9. Establecer relacións 

entre as diversas linguas 

que utiliza ou está a 

aprender o alumnado para 

reflexionar sobre como 

mellorar os seus procesos 

comunicativos na lingua 

galega. 

 LGB4.9.1. Recoñece e evita as 

interferencias entre as linguas 

que está a aprender. 

   CCL 

 CCEC 

 LGB4.9.2. Identifica diferenzas, 

regularidades e semellanzas 

sintácticas, ortográficas, 

morfolóxicas e léxicas entre todas 

as linguas que coñece e/ou está a 

aprender, como punto de apoio 

para a súa aprendizaxe. 

 

   CCL 

 CCEC  

 CAA  

 CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 5.EDUCACIÓN LITERARIA 

 b 

 d 

 e 

 o 

 

 B5.1.Escoita, memorización e 

reprodución de textos 

procedentes da literatura 

popular oral galega (refráns, 

adiviñas, lendas, contos, 

poemas, conxuros, cancións, 

 B5.1. Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

procedentes da literatura 

popular galega e da 

literatura galega en xeral. 

 

 

 LGB5.1.1. Escoita, memorizae 

reproduce textos procedentes da 

literatura popular oral galega 

(refráns, adiviñas, lendas, contos, 

poemas, conxuros, cancións, 

ditos, romances, cantigas) e da 

literatura galega en xeral. 

   CCL 

 CAA  

 CCEC 
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ditos, romances, cantigas) e da 

literatura galega en xeral. 

 B5.2. Valoración e aprecio do 

texto literario galego (oral ou non) 

como vehículo de comunicación, 

fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo 

persoal. 

 LGB5.1.2. Valora os textos da 

literatura galega (oral ou non) 

como fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de 

gozo persoal. 

 É quen de nomear 

algún dos escritores 

máis representativos 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B5.3.Lectura persoal, 

silenciosa e en voz alta de 

obras en galego adecuadas á 

idade e aos intereses (conto, 

cómic, novela). 

 B5.4. Lectura guiada de textos da 

literatura infantil, adaptacións de 

obras literarias clásicas e 

literatura actual en diversos 

soportes. 

 

 B5.2. Ler textos e obras en 

galego da literatura infantil, 

adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual, 

adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

 LGB5.2.1. Le en silencio obras e 

textos en galego da literatura 

infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual, 

adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

   CCL 

 CCEC  

 CD 

 LGB5.2.2. Le en voz alta obras e 

textos en galego da literatura 

infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual, 

adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

   CCL 

 CCEC  

 CD 

 b 

 d 

 e 

 B5.5. Lectura comentada de 

poemas, de relatos e de obras 

teatrais tendo en conta as 

convención sliterarias (xéneros, 

figuras) e a presenza de certos 

temas e motivos repetitivos e 

tópicos. 

 B5.3. Analizar as 

características dos 

diferentes xéneros e as 

figuras literarias, así como 

temas e tópicos 

recorrentes. 

 LGB5.3.1. Recoñece as 

características fundamentais dos 

diferentes xéneros literarios: 

narrativa, poesía e teatro. 

 Distingue entre prosa 

e verso. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.3.2. Distingue algúns 

recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas. 

   CCL 

 LGB5.3.3. Identifica e emprega    CCL 
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algunhas figuras literarias: 

comparacións, metáforas, 

personificacións, hipérboles e 

xogos de palabras. 

 CCEC 

 CAA 

 LGB5.3.4. Identifica temas e 

tópicos recorrentes na literatura. 

   CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

 B5.6. Recreación e composición 

de poemas e relatos para 

comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo, 

lembranzas, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

 B5.4. Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir 

de modelos dados. 

 LGB5.4.1. Recrea e compón 

poemas e relatos, a partir de 

modelos dados, para comunicar 

sentimentos, emocións, estados 

de ánimo, lembranzas. 

   CCL 

 CCEC  

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 B5.7. Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios 

diversos. 

 B5.5. Participar 

activamente en 

dramatizacións de textos 

literarios diversos. 

 LGB5.5.1.Participa activamente 

en dramatizacións de textos 

literarios diversos. 

 Realizadramatización

s empregando a 

linguaxe e 

paralinguaxe 

necesaria. 

 CLL 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B5.8. Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), como 

vehículo de comunicación, fonte 

de coñecemento e como recurso 

de gozo persoal. 

 

 B5.6. Valorar a literatura 

en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación, 

fonte de coñecemento e 

como recurso de gozo 

persoal. 

 

 LGB5.6.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, como vehículo de 

comunicación, fonte de 

coñecemento e como recurso de 

gozo persoal. 

   CCL 

 CSC  

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 B5.9.Interese por coñecer os 

modelos narrativos e poéticos 

que se utilizan noutras culturas. 

 B5.7. Amosa rinterese, 

respecto e tolerancia ante 

as diferenzas persoais, 

 LGB5.7.1. Compara imaxes, 

símbolos e mitos sinxelos doutras 

culturas cos da cultura galega, 

   CCL 

 CCEC 
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 o  B5.10. Comparación de imaxes, 

símbolos e mitos facilmente 

interpretables que noutras 

culturas serven para entender o 

mundo e axudan a coñecer outras 

maneiras de relación sociais. 

sociais e culturais. amosando interese e respecto. 

 

 

 LGB5.7.2. Amosa curiosidade por 

coñecer outros costumes e 

formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

   CCL 

 CCEC 

 

13.5 Matemáticas 

 

ÁREA MATEMÁTICAS SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 b 

 g 

 B1.1. Proposta de pequenas 

investigacións en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

 

 B1.1. Describir e analizar 

situacións de cambio 

para encontrar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, 

valorando a súa utilidade 

para facer predicións. 

 MTB1.1.1. Realiza  predicións sobre 

os resultados esperados, utilizando 

os patróns e leis encontrados, 

analizando a súa idoneidade e os 

erros que se producen. 

 
 CMCT 

 CAA 

 b 

 e 

 B1.1. Proposta de pequenas 

investigacións en contextos 

numéricos, xeométricos 

 B1.2. Realizar e 

presentar informes 

sinxelos sobre o 

 MTB1.2.1. Elabora informes sobre o 

proceso de investigación realizado, 

expoñendo as fases do mesmo, 

 
 CMCT 

 CCL 
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 g 

 i 

efuncionais. desenvolvemento, 

resultados e conclusións 

obtidas no proceso de 

investigación. 

valorando os resultados e as 

conclusións obtidas. 
 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 b 

 g 

 B1.2. Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas 

características e a súa práctica en 

situacións sinxelas. 

 B1.3. Planificar e 

controlar as fases do 

método de traballo 

científico en situacións 

apropiadas ao seu nivel. 

 MTB1.3.1. Elabora conxecturas e 

busca argumentos que as validen 

ou as refuten, en situacións a 

resolver, en contextos numéricos, 

xeométricos ou funcionais. 

 
 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 g 

 B1.2. Achegamento ao 

métodode traballo científico 

mediante o estudo dalgunhas 

das súas características e a 

súa práctica en situacións 

sinxelas. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.4. Desenvolver e cultivar 

as actitudes persoais 

inherentes ao traballo 

matemático. 

 MTB1.4.1. Propón a resolución de 

retos e problemas co aprecisión, co 

esmero e co interese apropiado ao 

nivel educativo e a dificultade da 

situación. 

 

 
 CMCT 

 CAA 

 MTB1.4.2. Desenvolve e aplica 

estratexias de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de exemplos 

contrarios) para crear e investigar 

conxecturas e construíre defender 

argumentos. 

 Desenvolve e aplica 

estratexias de 

razoamento para 

resolver problemas e 

reflexiona sobre eles. 

 CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 i 

 B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e 

presentar resultados. 

 B1.5. Superar bloqueos e 

inseguridades ante 

resolución de situación 

descoñecidas. 

 MTB1.5.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas 

claves, aprendendo para situacións 

futuras similares. 

 
 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 MTB1.5.2. Utiliza ferramentas   CMCT 
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tecnolóxicas para a realización de 

cálculos numéricos,para aprender e 

para resolver problemas, 

conxecturas e construír e defender 

argumentos. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 g 

 i 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias do 

traballo científico. 

 B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e 

presentar resultados. 

 B1.5. Integración nas tecnoloxías 

do proceso de aprendizaxe 

 B1.6. Seleccionar e 

utilizaras ferramentas 

tecnolóxicas e 

estratexias para o cálculo 

para coñecer os 

principios matemáticos e 

resolver problemas. 

 

 MTB1.6.1. Realiza un proxecto, 

elabora e presenta un informe 

creando documentos dixitais 

propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son...),buscando , analizando 

e seleccionando a información 

relevante, utilizando a ferramenta 

tecnolóxica axeitada e compartindo 

cos seus compañeiros. 

 

 

 
 CMCT 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 b 

 e 

 g 

 B2.1. Números enteiros, 

decimais e fraccións. 

 B2.2. A numeración romana. 

 B2.3. Orde numérica. 

Utilización dos números 

ordinais. Comparación de 

números. 

 B2.4. Nome e grafía dos 

números de máis de seis 

cifras. 

 B2.5. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades, 

decenas, centenasetc. 

 B2.6. O sistema de numeración 

decimal: valor de posición das 

cifras. 

 B2.7. O número decimal: 

décimas, centésimas e 

milésimas. 

 B2.8. Fraccións propias e 

impropias. Número mixto. 

Representación gráfica. 

 B2.1. Ler, escribir e 

ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, 

distintos tipos de 

números (romanos, 

naturais, fraccións e 

decimais ata as 

milésimas). 

 MTB2.1.1. Identifica os números 

romanos aplicando o coñecemento 

á comprensión de datacións. 

 

 

 Identifica os números 

romanos aplicandoo 

coñecemento á 

comprensión de 

datacións. 

 CMCT 

 CCEC 

 MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá, 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados 

e interpretando o valor de posición 

de cada unha das súas cifras. 

 Le, interpreta e 

escribe e ordena 

números (naturais, 

fraccións e decimais 

ata as milésimas). 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 
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 B2.9. Os números decimais: 

valor de posición. 

 B2.10. Números positivos e 

negativos. 

 B2.11. Ordenación de conxuntos 

de números de distinto tipo. 

 

 

 

 

 b 

 e 

 g 

 B2.3. Orde numérica. Utilización 

dos números ordinais. 

Comparación de números. 

 B2.5. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades, 

decenas, centenas etc. 

 B2.12. Concepto de 

fracción como relación 

entre as partes e o todo. 

 B2.8. Fraccións propias e 

impropias. Número mixto. 

Representación gráfica. 

 B2.9. Os números decimais: 

valor de posición. 

 B2.13. Redondeo de números 

 B2.2. Interpretar 

diferentes tipos de 

números segundo o seu 

valor, en situacións da 

vida cotiá. 

 MTB2.2.1. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata 

as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

 
 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 MTB2.2.2. Utiliza os números 

negativos en contextos reais. 

  CMCT 
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decimais ás décima, centésima 

ou milésimamáis próxima. 

 B2.10. Números positivos e 

negativos. 

 B2.14. Redondeo de números 

naturais ás decenas, centenas e 

millares. 

 g  B2.15. Fraccións equivalentes, 

redución de dúas ou máis 

fraccións a común denominador. 

 B2.13. Redondeo de números 

decimais á décima, centésima 

ou milésima máis próxima. 

 B2.16. Relación entre fracción e 

número decimal, aplicación á 

ordenación de fraccións. 

 B2.3. Realizar 

operacións e cálculos 

numéricos mediante 

diferentes 

procedementos, incluído 

o cálculo mental, facendo 

referencia implícita ás 

propiedades das 

operación, en situación 

de resolución de 

problemas. 

 MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis 

fraccións a común denominador e 

calcula fraccións equivalentes. 

 

 Realiza operación 

con fraccións do 

mesmo e de distinto 

denominador 

(suma,resta, 

multiplicación, 

división, obtención de 

fracccións 

equivalentes,...) 

 CMCT 

 MTB2.3.2. Redondea números 

decimais á décima, centésima ou 

milésima máis próxima. 

  CMCT 

 MTB2.3.3. Ordena fraccións 

aplicando á relación entre fracción e 

número decimal. 

  CMCT 

 g  B2.15. Fraccións equivalentes, 

redución de dúas ou máis 

fraccións a común denominador. 

 B2.17. Divisibilidade: múltiplos, 

divisores, números primos e 

 B2.4. Utilizar as 

propiedades das 

operacións, as 

estratexias persoais e os 

diferentes 

 MTB2.4.1. Coñece e aplica os 

criterios de divisibilidade por 2,3, 5, 

9 e10. 

  CMCT 
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números compostos. Criterios de 

divisibilidade. 

procedementos que se 

usan segundo a natureza 

do cálculo que se 

realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación e 

calculadora). 

 b 

 e 

 g 

 B2.18. Estimación de resultados. 

 B2.19. Comprobación de 

resultados mediante 

estratexias aritméticas. 

 B2.20. Propiedades das operación 

e relacións entre elas utilizando 

números naturais. 

 B2.5. Utilizar os números 

enteiros, decimais, 

fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas 

para interpretar e 

intercambiar información 

en contextos da vida 

cotiá. 

 MTB2.5.1. Opera cos números 

coñecendo a xerarquía das 

operacións. 

 Opera cos números 

coñecendo a 

xerarquía das 

operacións. 

 CMCT 

 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. 

 
 CMCT 

 CCL 

 MTB2.5.3. Estima e comproba 

resultados mediante diferentes 

estratexias. 

 
 CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B2.17.Divisibilidade:múltiplos, 

divisores, números primos e 

números compostos. Criterios 

de divisibilidade. 

 B2.21 Operacións con números 

naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 B2.6. Operar cos 

números tendo en conta 

a xerarquía nas 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes 

 MTB2.6.1. Calcula cadrados, 

cubos e potencias de base 10. 

 

 Calcula 

cadrados,cubos e 

potencias de base10. 

 CMCT 

 MTB2.6.2. Realiza sumas e restas 

de fraccións co mesmo 

denominador. Calcula o produto 

dunha fracción por un número. 

  CMCT 
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 B2.22. Potencia como 

produto de factores iguais. 

Cadrados e cubos. 

Potencias de base 10. 

 B2.23. Identificación e uso dos 

termos propios da división. 

 B2.20. Propiedades das 

operación e relacións entre elas 

utilizando números naturais. 

 B2.24. Operacións con fraccións. 

 B2.25. Operacións con 

números decimais. 

 B2.26. Utilización dos algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

procedementos que se 

utilizan segundo a 

natureza do cálculo que 

se realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, 

calculadora), usando o 

máis adecuado 

 MTB2.6.3. Realiza operación con 

números decimais. 

 Realiza operación 

con números 

decimais, redondea e 

estima. 

 CMCT 

 MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das 

operacións e os usos da paréntese. 

  CMCT 

 CAA 

 

 b 

 e 

 g 

 B2.16. Relación entre fracción e 

número decimal, aplicación á 

ordenación de fraccións. 

 B2.27. Porcentaxes e 

proporcionalidade. 

 B2.28. Expresión das partes 

utilizando porcentaxes. 

 B2.29. Correspondencia entre 

fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes. 

 B2.7. Iniciarse no uso 

das porcentaxes e a 

proporcionalidade directa 

para interpretar e 

intercambiar información 

e resolver problemas en 

contextos da vida cotiá. 

 MTB2.7.1. Calcula e utiliza as 

porcentaxes dunha cantidade para 

expresar partes. 

  CMCT 

 MTB2.7.2. Establece a 

correspondencia entre fraccións 

sinxelas, decimais e porcentaxes. 

  CMCT 

 MTB2.7.3. Calcula aumentos e 

diminucións porcentuais. 

  CMCT 

 MTB2.7.4. Usa a regra de tres en 

situacións de proporcionalidade 

directa: lei do dobre, triplo, metade, 

  CMCT 

 CAA 
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 B2.30. Aumentos e 

diminucións 

porcentuais. 

 B2.31. Proporcionalidade directa. 

 B2.32. A regra de tres en 

situación de proporcionalidade 

directa: lei do dobre, 

triplo,metade. 

 B2.33. Resolución de problemas 

da vida cotiá. 

para resolver problemas da vida 

diaria. 

 MTB2.7.5. Resolve problemas da 

vida cotiá utilizando porcentaxes e 

regra de tres en situación de 

proporcionalidade directa, 

explicando oralmente e por escrito o 

significado dos datos, a situación 

formulada, o proceso seguido e as 

solución obtidas. 

 
 CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 B2.17. Divisibilidade: 

múltiplos, divisores, números 

primos e números compostos. 

Criterios de divisibilidade. 

 B2.18. Estimación de resultados. 

 B2.26. Utilización dos algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

 B2.34. Automatización de 

algoritmos. 

 B2.35. Descomposición de forma 

aditiva e de forma aditivo-

multiplicativa. 

B2.36. Descomposición de 

números naturais atendendo o 

 B2.8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división 

con distintos tipos de 

números, en 

comprobación de 

resultados en contextos 

de resolución de 

problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

 MTB2.8.1. Emprega e automatiza 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números (naturais, 

enteiros, decimais e fraccións). 

 

 Emprega e 

automatiza algoritmos 

estándar de suma, 

resta, multiplicación e 

división con distintos 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

decimais e fraccións). 

 CMCT 

 CAA 

 MTB2.8.2. Descompón de forma 

aditiva e de forma aditivo- 

multiplicativa, números menores de 

un millón, atendendo oa valor de 

posición das súas cifras. 

 
 CMCT 

 

 MTB2.8.8. Calcula todos os 

divisores de calquera número 

menor de 100. 

 Calcula todos os 

divisores de calquera 

número menor de 

100. 

 CMCT 
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valor de posición das súas cifras. 

 B2.37. Construción de 

series ascendentes e 

descendentes. 

 B2.38. Obtención dos 

primeiros múltiplos dun 

número dado. 

 B2.39. Obtención de todos os 

divisores de calquera número 

menor de100. 

 B2.40. Descomposición de 

números decimais atendendo ao 

valor de posición das súas cifras. 

 B2.41. Cálculo de tantos por 

cen en situación reais. 

 B2.42. Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

 B2.43. Utilización da 

calculadora. 

 

 MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd.   Calcula o mcm e o 

mcd. 
 CMCT 

 

 MTB2.8.10. Descompón números 

decimais atendendo ao valor de 

posición das súas cifras. 

 
 CMCT 

 

 MTB2.8.11. Calcula tantos por cen 

en situación reais. 

 Calcula tantos por 

cen en situación 

reais. 

 CMCT 

 

 MTB2.8.12. Elabora eemprega 

estratexias de cálculomental. 

 Elabora e emprega 

estratexias de cálculo 

mental. 

 CMCT 

 CAA 

 b 

 e 

 g 

 B2.19. Comprobación de 

resultados mediante 

estratexias aritméticas. 

 B2.44. Resolución de problemas 

da vida cotiá. 

 B2.9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorando 

a utilidade dos 

 MTB2.9.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando 

estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso 

de exemplos contrarios), creando 

 Resolve problemas 

que impliquen o 

dominio de contidos 

traballados, incluídas 

as táboas de 

multiplicación. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 
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coñecementos 

matemáticos adecuados 

e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do 

seu uso. 

 

 MTB2.9.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución 

de problemas: revisando as 

operacións empregadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solución no contexto e buscando 

outras formas de resolvelo. 

 

 
 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

Obxectivos Contenidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. MEDIDA 

 b 

 e 

 g 

 B3.1. Elección da unidade máis 

axeitada para a expresión dunha 

medida. 

 B3.2. Realización de medicións. 

 B3.3. Estimación de lonxitudes, 

capacidades, masas, superficiese 

volumes de obxectos e espazos 

coñecidos; elección da unidade e 

 B3.1. Escoller os 

instrumentos de medida 

máis pertinentes en cada 

caso, estimando a 

medida de magnitudes 

de lonxitude, capacidade, 

masa e tempo facendo 

previsións razoables. 

 MTB3.1.1. Estima lonxitudes, 

capacidades, masas, superficies e 

volumes de obxectos e espazos 

coñecidos elixindo a unidade e os 

instrumentos máis axeitados para 

medir e expresar unha medida, 

explicando de forma oral o proceso 

seguido e a estratexia utilizada. 

 

 Estima lonxitudes, 

capacidades, masas, 

superficies e volumes 

de obxectos e 

espazos coñecidos. 

 CMCT 

 CCL 

 CAA 
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dos instrumentos máis axeitados 

para medir e expresar unha 

medida. 

 MTB3.1.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, 

elixindo a unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida. 

 Mide con 

instrumentos elixindo 

a unidade adecuada. 

 CMCT 

 CAA 

 g  B3.4. Comparación e 

ordenación de medidas 

dunha mesma magnitude. 

 B3.5. Desenvolvemento de 

estratexias para medir figuras 

de maneira exacta e 

aproximada. 

 B3.6. Comparación de 

superficies de figuras planas 

por superposición, 

descomposición e medición. 

 B3.7. Sumar e restar medidas de 

lonxitude, capacidade, 

masa,superficie e volume. 

 B3.2. Operar con 

diferentes medidas 

 MTB3.2.1. Suma e resta medidas 

de lonxitude, capacidade,masa, 

superficie e volume en forma simple 

dando o resultado na unidade 

determinada de antemán. 

 

 Suma e resta 

medidas de lonxitude, 

capacidade, masa, 

superficie e volume e 

expresa o resultado 

en forma simple e 

complexa. 

 CMCT 

 MTB3.2.2. Expresa en forma simple 

a medición da lonxitude, 

capacidade ou masa dada en forma 

complexa e viceversa. 

  CMCT 

 MTB3.2.3. Compara e ordena 

medidas dunha mesma magnitude. 

 Compara e ordena 

medidas dunha 

mesma magnitude. 

 CMCT 

 b 

 e 

 g 

 B3.8. Explicación oral e escritado 

proceso seguido e da estratexia 

utilizada en calquera dos 

procedementos empregados. 

 B3.9. Equivalencias entre as 

medidas de capacidade evolume. 

 B3.4. Utilizar as unidades 

de medida máis usuais, 

convertendo unhas 

unidades noutras da 

mesma magnitude, 

expresando os 

resultados en unidades 

 MTB3.4.1. Coñece e utiliza as 

equivalencias entre as medidas de 

capacidade e volume. 

  CMCT 

 

 MTB3.4.2. Explica de forma oral e 

por escrito os procesos seguidos e 

as estratexias utilizadas en todos os 

procedementos realizados. 

 
 CCL 

 CAA 
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de medida máis 

axeitadas, explicando 

oralmente e por escrito o 

proceso seguido e 

aplicándoo á resolución 

de problemas. 

 MTB3.4.3. Resolve problemas 

utilizando as unidades de medida 

máis usuais, convertendo unhas 

unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida 

máis axeitadas, explicando 

oralmente e po rescrito o proceso 

seguido. 

 
 CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 B3.10. O sistema sesaxesimal. 

 B3.11. O ángulo como unidade de 

medida dun ángulo. Medida de 

ángulos. 

 B3.5. Coñecer o sistema 

sesaxesimal para realizar 

cálculos con medidas 

angulares. 

 MTB3.5.1. Resolveproblemas 

realizando cálculos conmedidas 

angulares. 

 
 CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B3.12. Resolución de problemas 

de medida. 

 B3.6. Identificar e 

resolver problemas da 

vida cotiá adecuados ao 

seu nivel, establecendo 

conexións entre a 

realidade e as 

matemáticas e valorando 

a utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

 MTB3.6.1. Reflexiona sobre o 

proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións 

utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solución no 

contexto e buscando outras formas 

de resolvelo. 

 
 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 
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 clave 

BLOQUE 4.XEOMETRÍA 

 g  B4.1. Posicións relativas de 

rectas e circunferencias. 

 B4.2. Ángulos en distintas 

posicións: consecutivos, 

adxacentes, opostos polo 

vértice... 

 B4.3. Sistema de coordenadas 

cartesianas. Descrición de 

posición e movementos. 

 B4.4. A representación elemental 

do espazo, escalas e gráficas 

sinxelas. 

 B4.1. Utilizar as 

nociónsxeométricas de 

paralelismo,perpendicula

ridade, simetría, 

xeometría, perímetro e 

superficie para describire 

comprender situacións 

da vida cotiá 

 MTB4.1.1. Identifica e representa 

posicións relativas de rectas e 

circunferencias. 

  CMCT 

 MTB4.1.2. Identifica e representa 

ángulos en diferentes posicións: 

consecutivos, adxacentes, opostos 

polo vértice… 

  CMCT 

 MTB4.1.3. Describe posición e 

movementos por medio de 

coordenadas, distancias, ángulos, 

xiros… 

  CMCT 

 MTB4.1.4. Realiza escalas e 

gráficas sinxelas, para facer 

representacións elementais no 

espazo. 

  CMCT 

 MTB4.1.5. Identifica en situacións 

moi sinxelas a simetría do tipo axial 

e especular. 

  CMCT 

 g 

 i 

 B4.5. Formas planas e espaciais: 

figuras planas: elementos, 

relación e clasificación. 

 B4.6. Clasificación de triángulos 

atendendo os seus lados e 

osseus ángulos. 

 

 B4.2 Coñecer as figuras 

planas; cadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e 

rombo. 

 

 MTB4.2.1. Clasifica triángulos 

atendendo aos seus lados e aos 

seus ángulos, identificando as 

relacións entre os seus lados e 

entre ángulos. 

 

 

 Clasifica triángulos 

atendendo aos seus 

lados e aos seus 

ángulos. 

 CMCT 
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  MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de 

debuxo e ferramentas tecnolóxicas 

para a construcción e exploración 

de formas xeométricas. 

 CMCT 

 CD 

 B4.5. Formas planas e espaciais: 

figuras planas: elementos, 

relación e clasificación. 

 B4.6. Clasificación de triángulos 

atendendo os seus lados e os 

seus ángulos. 

 B4.3. Comprender o 

método de calcular a 

área dun paralelogramo, 

triángulo, trapecio e 

rombo. Calcular a área 

de figuras planas. 

 MTB4.3.1. Calcula a área e o 

perímetro de: rectángulo, cadrado e 

triángulo. 

 

  CMCT 

 MTB4.3.2. Aplica os conceptosde 

perímetro e superficie de figuras 

para a realización de cálculos sobre 

planos e espazos reais e para 

interpretar situacións da vida diaria. 

 Aplica os conceptos 

de perímetro e 

superficie de figuras 

para a realización de 

cálculos sobre planos 

e espazos reais e 

para interpretar 

situación da vida 

diaria. 

 CMCT 

 CAA 

 
 B4.7. Clasificación 

decuadriláteros atendendo o 

paralelismo dos seus lados. 

Clasificación dos 

paralelepípedos. 

 B4.8. Concavidade e 

convexidadede figuras 

planas. 

 B4.4. Utilizar as 

propiedades das figuras 

planas para resolver 

problemas. 

 MTB4.4.1. Identifica e 

diferenciaos elementos básicos          

da circunferencia e 

círculo:centro, raio, diámetro, 

corda,arco, tanxente e 

sectorcircular. 

 

 

 Identifica e diferencia 

os elementos básicos 

da circunferencia e 

círculo: centro, raio e 

diámetro. 

 CMCT 
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 B4.9. A circunferencia e o círculo. 

Elementos básicos: centro,raio, 

diámetro, corda, arco, tanxente e 

sector circular. 

 MTB4.4.2. Calcula perímetroe 

área da circunferencia e do 

círculo. 

 Calcula perímetro e 

área da 

circunferencia e do 

círculo. 

 CMCT 

  B4.10. Interpretación de 

representacións espaciais en 

situacións da vida cotiá. 

 B4.5. Interpretar 

representacións 

espaciais realizadas a 

partir de sistemas de 

referencia e de obxectos 

ou situación familiares. 

 MTB4.5.1. Comprende e describe 

situacións da vida cotiá, e 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 

 CAA 

  B4.11. Resolución de problemas 

de xeometría relacionados coa 

vida cotiá. 

 B4.6. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá 

axeitados ao seu nivel, 

establecer conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorar a 

utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos axeitados 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

 MTB4.6.1 Resolve problemas 

xeométricos que impliquen dominio 

dos contidos traballados, utilizando 

estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso 

de exemplos contrarios), creando 

conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da 

súa utilización. 

 

 

 

 Resolve problemas 

xeométricos que 

impliquen dominio 

dos contidos 

traballados 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 129 

 MTB4.6.2. Reflexiona sobreo 

proceso de resolución de 

problemas: revisando as operacións 

utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solución no 

contexto, propoñendo outras formas 

de resolvelo. 

 CMCT 

 CAA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

 b 

 g 

 B5.1. Recollida e clasificación de 

datos cualitativos e cuantitativos. 

 

 B5.1. Recoller e rexistrar 

unha información 

cuantificable, utilizando 

algúns recursos sinxelos 

de representación 

gráfica: táboas de datos, 

bloques de 

barras,diagramas 

lineais… comunicando 

ainformación. 

 MTB5.1.1. Identifica datos 

cualitativos e cuantitativos en 

situación familiares. 

 Identifica e recolle 

datos cualitativos e 

cuantitativos en 

situacións familiares e 

utilizaos para 

construir táboas. 

 CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B5.2. Construción de 

táboas de frecuencias 

absolutas e relativas. 

 B5.3. Iniciación intuitiva ás 

medidas de centralización: a 

 B5.2. Realizar, ler e 

interpretar 

representacións gráficas 

dun conxunto de datos 

relativos ao contorno 

inmediato. 

 MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos 

cualitativos e cuantitativos de 

situacións do seu contorno, 

utilizándoos para construír táboas 

de frecuencias absolutas e 

relativas. 

 
 CMCT 

 CAA 
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media aritmética, a moda e o 

rango. 

 B5.4. Realización e 

interpretación de gráficas 

sinxelas: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais. 

 B5.5. Análise crítica das 

informacións que se presentan 

mediante gráficas estatísticas. 

 MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva 

a situacións familiares as medidas 

de centralización: a media 

aritmética, a moda e o rango. 

 
 CMCT 

 CAA 

 MTB5.2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas 

de 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 

 CAA 

 g 
 B5.6. Carácter aleatorio 

dalgunhas experiencias 

 B5.3. Facer estimacións 

baseadas na experiencia 

sobre o resultado 

(posible, imposible, 

seguro, máis ou menos 

probable) de situacións 

sinxelas nas que 

interveña o azar e 

comprobar o dito 

resultado. 

 MTB5.3.1. Identifica situación de 

carácter aleatorio. 

 
 CMCT 
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 b 

 g 

 B5.6. Carácter aleatorio 

dalgunhas experiencias. 

 B5.4. Observar e 

constatar que hai 

sucesos imposibles, 

sucesos que con case 

toda seguridade 

prodúcense ou que se 

repiten, sendo máis ou 

menos probable esta 

repetición. 

 MTB5.4.1. Realiza conxecturas e 

estimacións sobre algún xogos 

(moedas, dados, cartas, loterías…) 

 
 CMCT  

 CAA 

 b 

 e 

 g 

 

 B5.7. Iniciación intuitiva ao cálculo 

da probabilidade dun suceso. 

 B5.5. Identificar e 

resolver problemas da 

vida cotiá axeitados ao 

seu nivel, establecer 

conexións entre a 

realidade e as 

matemáticas e valorar a 

utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos axeitados 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

 MTB5.5.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

propios da estatística e 

probabilidade, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de exemplos 

contrarios…), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e 

tomando decisións, valorando as 

consecuencias destas e a 

conveniencia da súa utilización. 

 

 

 Resolve problemas 

que impliquen 

dominio dos contidos 

propios da estatística 

e probabilidade. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 
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 MTB5.5.2. Reflexiona sobre o 

proceso de resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas, 

as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solución no contexto e propoñendo 

outras formas de resolvelo. 

 
 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 

13.6 Educación artística (música) 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 b 

 e 

 B1.1. Audición de música 

contemporánea, e 

investigación e valoración das 

posibilidades do son. 

 B1.2. Identificación e 

apreciación das calidades dos 

sons do contexto. 

 B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades 

do son, de maneira que sirvan 

como marco de referencia para 

creación propias. 

 EMB1.1.1. Identifica, 

clasifica e describe as 

calidades dos sons do 

contexto natural e 

social, utilizando un 

vocabulario preciso. 

 
 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 

 b 

 e 

 o 

 B1.3. Identificación e 

apreciación de formas 

musicais sinxelas. 

 B1.4. Identificación a travésda 

escoita de tipos de voces 

 B1.2. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen. 

 EMB1.2.1. Distingue 

tipos de voces, 

instrumentos, 

variacións e contrastes 

de velocidade e 

intensidade, tras a 

 Distinguir tipos de 

voces, 

instrumentos, 

variacións 

eContrastes de 

velocidade e 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 
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(soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, 

variacións e contrastes de 

velocidade. 

 B1.5. Valoración e interese 

pola música de diferentes 

épocas e culturas, 

nomeadamente a galega. 

escoita de obras 

musicais,con 

capacidade para emitir 

unha valoración destas. 

 

intensidade, tras a 

escoita de obras 

musicais, con 

capacidade para

 emitir unha 

valoración destas 

 

 EMB1.2.2. Interésase 

por descubrir obras 

musicais de diferentes 

características, e 

utilízaas como marco 

de referencia para as 

creacións propias. 

 
 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 h 

 a 

 d 

 B1.6. Audición activa e 

comentada de música 

variadada nosa cultura e 

doutras culturas. 

 B1.7. Actitude atenta, 

silenciosa e respectuosa 

durante a audición de música 

e/ou na asistencia a 

representacións musicais. 

 B1.8. Indagación sobre as 

normas que regulan a 

propiedade intelectual. 

Valoración e presentación dos 

 B1.3. Coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas, para valorar o 

patrimonio musical, valorando a 

importancia do seu 

mantemento e da súa difusión, 

e do respecto co que deben 

afrontar as audicións e as 

representacións. 

 EMB1.3.1. Coñece, 

entende e cumpre as 

normas de 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

 

 
 CSC 

 CCEC 

 EMB1.3.2. Comprende, 

acepta e respecta o 

contido das normas 

que regula na 

propiedade intelectual 

canto á  reprodución e 

 
 CSC 

 CCEC 
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resultados. a copia de  obras 

musicais. 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

  B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas da voz. 

 B2.1. Entender a voz como 

instrumento e recurso 

expresivo, partindo da canción 

e das súas posibilidades para 

interpretar, crear e improvisar. 

 EMB2.1.1. Recoñece e 

describe as calidades 

da voz a través de 

audicións diversas,e 

recréa as. 

 Recoñecere 

clasificar 

instrumentos 

acústicose 

electrónicos, 

diferentes 

rexistrosda voz, e 

agrupacións vocais 

e instrumentais. 

 CAA 

 CCL 

 
 B2.2. Interpretación de pezas 

con instrumentos de aula e/ou 

frauta doce. 

 B2.3.Interpretación, 

memorización e 

improvisación guiada de 

cancións a unha ou varias 

voces, desenvolvendo 

 B2.2. Interpretar composicións 

sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de 

repetición, variación e 

contraste, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, asumindo a 

responsabilidade na 

 EMB2.2.1. Recoñece e 

clasifica instrumentos 

acústicos e 

electrónicos, diferentes 

rexistros da voz, e 

agrupacións vocais e 

instrumentais. 

 

 

 Recoñecere 

clasificar 

instrumentos 

acústicose 

electrónicos, 

diferentes 

rexistrosda voz, e 

agrupacións vocais 

e instrumentais. 

 CCEC  

 CAA 
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progresivamente a dicción, 

a afinación e a técnica 

vocal. Canon. 

 B2.4. Recoñecemento de 

tipos de instrumentos 

acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e 

vocais, e rexistros da voz. 

 B2.5. Utilización das 

grafías convencionais na 

lectura, na escritura e na 

interpretación de cancións 

e de pezas instrumentais 

sinxelas. 

B2.6. Gravación e rexistro das 

interpretacións para unha 

valoración e unha análise 

posteriores. 

 B2.7. Interese pola mellora 

do proceso de 

interpretación e do 

resultado final. 

 B2.8. Traballo cooperativo, 

asumindo as responsabilidades 

que lle correspondan e 

respectando as achegas das 

demais persoas do grupo. 

interpretación en grupo e 

respectando tanto as achegas 

das demais persoas como a 

persoa que asuma a  dirección. 

 EMB2.2.2. Utiliza a 

linguaxe musical para a 

interpretación de obras. 

 Utilizara linguaxe 

musical   para a 

interpretación de 

obras. 

 CCEC 

 EMB2.2.3. Traduce á  

linguaxe musical 

convencional melodías 

e ritmos sinxelos. 

 Traducirá linguaxe 

musical 

convencional 

melodías e ritmos 

sinxelos. 

 CCEC 

 EMB2.2.4. Interpreta 

pezas vocais e 

instrumentais de 

diferentes épocas, 

estilos e culturas para 

distintos agrupamentos, 

con e sen 

acompañamento 

 Interpretar pezas 

vocais e 

instrumentais de 

diferentes épocas, 

estilos e culturas 

para distintos 

agrupamentos, con 

e sen 

acompañamento 

amosando respecto 

polo traballo das 

demais persoas e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

 CAA  

 CCEC 

 EMB2.2.5. Coñece e 

interpreta  cancións de 

distintos lugares, 

épocas e estilos, e 

  CCEC 
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valora a súa achega ao 

enriquecemento 

persoal, social e 

cultural. 

 EMB2.2.6. Amosa 

respecto polo traballo 

das demais persoas e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

  CSC 

 EMB2.2.7. Analiza as 

interpretacións feitas, 

recoñece erros e 

amosa interese por 

traballar para corrixilos. 

  CAA 

 I 

 j 

 B2.9. Creación de mensaxes 

musicais con contido 

expresivo, combinando 

elementos sonoros e 

corporais diversos. 

 B2.10. Utilización dos medios 

de comunicación e de internet 

para a procura de información, 

en soporte impreso e dixital, 

 B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Procura 

información 

bibliográfica, en medios 

de comunicación e en 

internet sobre 

instrumentos, 

compositores/as, 

intérpretes e eventos 

musicais. 

 

 
 CCEC 

 CAA  

 CD 
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sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais de interese. 

B2.11. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas dos medios 

audiovisuais e tecnolóxicos 

para comunicar. Creación de 

cuñas radiofónicas e 

videoanuncios. 

 B2.12. Utilización dos medios 

audiovisuais e dos recursos 

informáticos para a 

sonorización de imaxes, 

contos, poemas e refráns, 

dobraxe de películas etc., e 

para a creación de producións 

propias. 

 EMB2.3.2. Presenta e 

expón a información de 

xeito claro, ordenado e 

limpo en varios 

soportes. 

 
 CAA 

 CD  

 CCL 

 EMB2.3.3. Utiliza os 

medios audiovisuais e 

recursos informáticos 

para crear pezas 

musicais e para a 

sonorización de imaxes 

e representacións 

dramáticas. 

 
 CD  

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 j 

 b 

 h 

 o 

 B3.1. Identificación do corpo 

como instrumento. 

Indagación e valoración 

sobre as posibilidades 

expresivas e comunicativas 

do corpo en distintas 

representacións artísticas ou 

situación cotiás. 

 B3.2. Valoración e 

recoñecemento das danzas 

e a súa contribución ao 

noso patrimonio artístico e 

cultural. 

 B3.3. Interpretación de 

danzas coidando a 

coordinación individual e 

colectiva. 

▪ B3.4. Invención de 
coreografíasde diferentes 
estilos. 

 B3.5. Gravación e rexistro das 

danzas interpretadas. Análise 

de valoración do produto. 

 B3.1. Adquirir  capacidades 

expresivas e creativasque 

ofrecen a expresión corporal e 

a danza, valorar a súa achega 

ao patrimonio, e gozar coas úa 

interpretación como unha forma 

de interacción social. 

 EMB3.1.1. Identifica o  

corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións, e como 

forma de interacción 

social. 

 

 
 CAA 

 CCEC 

 EMB3.1.2. Controla a 

postura e a 

coordinación coa 

música cando 

interpreta danzas. 

  CCEC 

 EMB3.1.3. Coñece 

danzas de distintas 

épocas e lugares, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e 

cultural. 

  CCEC 

 EMB3.1.4. Reproduce 

e goza Interpretando 

danzas tradicionais 

españolas, e entende a 

importancia da súa 

  CSC 
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continuidade e o 

traslado ás xeracións 

futuras. 

 EMB3.1.5. Inventa 

coreografías de grupo 

que corresponden coa 

forma interna dunha 

obra musical e supón 

unha orde espacial e 

temporal. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 EMB3.1.6. Analiza as 

danzas realizadas, 

recoñece os erros e 

amosa interese por 

mellorar o produto. 

 • CAA 

 EMB3.1.7. Respecta o 

traballo en grupo e 

participa nel de xeito 

pracenteiro, amosando 

confianza nas propias 

posibilidades e nas das 

persoas. 

 
▪ CAA 

▪ CSC 

 EMB3.1.8. Amosa 

respecto polas demais 

persoas e colaboración 

conelas  

 • CSC 
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13.7 Educación artística (plastica) 

 

ÀREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxes 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1 .EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 j 

 e 

 b 

 B1.1. Indagación e 

apreciación das posibilidades 

plásticas e expresivas dos 

elementos naturais e 

artificiais do contexto 

próximo. 

 B1.2. O contexto natural, 

artificiale artístico: 

posibilidades plásticas dos 

elementos naturais e o seu 

uso con fins expresivos. 

 B1.3. Elaboración de 

protocolos para a observación 

sistemática de aspectos, 

calidades e características 

notorias e sutís das imaxes. 

 B1.1. Formular opinións cun 

criterio estético, oralmente ou 

por escrito,que expresen o 

respecto e a riqueza das 

achegas que ofrecen as 

manifestacións artísticas 

(plásticas, visuaisou musicais), 

apreciando as texturas, as 

formas, as liñas, as medidas e 

as cores. 

 EPB1.1.1. Observa e 

explica aspectos, 

calidades e 

características das 

obras artísticas 

seguindo un 

protocolo. 

 
 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.1.2. Utiliza a 

observación ea 

percepción visual 

para interpretar 

imaxes. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB1.1.3. Reflexiona 

sobre o proceso de 

elaboración dunha 

composición plástica. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB1.1.4. Recoñece 

materiais e recursos 

plásticos nas imaxes 

e nas composicións 

plásticas. 

 
 CCEC 

 CCL 
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 EPB1.1.5. Aprecia as 

diferenzas entre as 

formas xeométricas 

do seu contexto 

próximo. 

 
 CCEC 

 CCL 

 EPB1.1.6. Analiza as 

posibilidades de 

texturas, formas, 

cores e materiais 

aplicados sobre 

soportes distintos. 

 
 CCEC 

 CCL 

 j 

 e 

 b 

 B1.4. Indagación sobre o uso 

artístico dos medios 

audiovisuais e tecnolóxicos 

para o traballo con 

fotografías. 

 B1.5. Documentación 

sobre a evolución da 

fotografía e valoración das 

posibilidades do formato 

dixital actual. 

 B1.6. Valoración do cine de 

animación como ferramenta 

de aprendizaxe. 

 B1.7. Secuenciación dunha 

historia, unha novela e 

unha canción, con imaxes 

 B1.2. Aproximarse á lectura, a 

análise e a interpretación da arte 

e as imaxes fixas e en 

movemento nos seus contextos 

culturais e históricos, 

comprendendo de maneira 

crítica o significado e a función 

social, con capacidade para 

elaborar imaxes novas a partir 

dos coñecementos adquiridos. 

 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). 

 

 
 CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.2 Coñece a 

evolución da 

fotografía desde o 

branco e negro á cor, 

do formato de papel 

 
 CCEC 

 CCL 
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e textos explicativos. 

 B1.8. Elaboración de carteis 

aplicando coñecementos 

plásticos e audiovisuais. 

 B1.9. Iniciación a sinxelas 

obras de animación tendo en 

conta o son, a montaxe, o 

guión e a realización. 

ao dixital, e valora as 

posibilidades que trae 

consigo a fotografía. 

 EPB1.2.3. Recoñece 

os temas da 

fotografía. 

 
 CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.4. Realiza 

fotografías utilizando 

medios tecnolóxicos, 

analizando a 

posteriori a 

adecuación do 

encadramento ao 

propósito inicial. 

 
 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EPB1.2.5. Recoñece 

o cine de animación 

como un xénero do 

cine e comenta o 

proceso empregado 

para a creación, a 

montaxe e a difusión 

dunha película de 

animación, realizado 

tanto coa técnica 

tradicional como coa   

técnica actual. 

 
 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EPB1.2.6. Secuencia 

unha historia en 

 
 CCEC 
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viñetas nas que 

incorpora imaxes e 

textos, seguindo o 

patrón do cómic. 

 CAA 

 

 EPB1.2.7. Realiza 

sinxelas obras de 

animación para 

familiarizarse cos 

conceptos elementais 

da creación 

audiovisual: guión, 

realización, montaxe, 

son. 

 
 CCEC 

 CAA 

 CD 

 j 

 i 

 a 

 B1.10. Valoración dos medios 

de comunicación e das novas 

tecnoloxías da información e 

da comunicación como 

instrumentos de 

coñecemento, produción e 

satisfacción. 

 B1.11. Uso das 

tecnoloxíasda información 

e da comunicaciónpara 

coñecer as 

 B1.3. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

de xeito responsable para 

abusca, creación e difusión de 

imaxes fixas e en movemento. 

 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. 

 

 
 CSC 

 CD 
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manifestaciónsdo 

patrimonio cultural e 

artísticodos pobos (autores 

e autoras, obrase 

documentación). 

 B1.12. Uso intencionado da 

imaxe como instrumento de 

comunicación. 

 B1.13. A protección de datos. 

Dereito á propia imaxe. 

 

 

 

 

 

 

 EPB1.3.2. Coñece os 

protocolos de 

actuacións para a 

difusión de imaxes 

propias ou alleas, e 

respecta a 

propiedade intelectual 

de cada persoa.. 

 
 CSC 

 CD 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j 

 b 

 B2.1. Aplicación de recursos 

gráficos para a expresión de 

emocións, ideas e accións. 

 B2.2. Disposición á 

orixinalidade, a 

espontaneidade e a 

plasmación de ideas, 

 B2.1. Realizar producción 

plásticas seguindo pautas 

elementais do proceso creativo, 

experimentando, recoñecendo e 

diferenciando a expresividade 

dos diversos materiais e 

técnicas pictóricas e elixindo as 

máis axeitadas para a 

 EPB2.1.1. Utiliza as 

técnicas de debuxo 

e/ou pictóricas máis 

axeitadas para as 

súas creacións, 

manexando os 

materiais e 

instrumentos de 

 
 CCEC 

 CAA 
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sentimentos e vivencias 

de forma persoal e 

autónoma, na creación 

dunha obra artística. 

 B2.3. Recreación deespazos, 

aplicando conceptos artísticos 

básicos (equilibrio e 

composición). 

realización da obra prevista. forma adecuada, 

coidando o material e 

o espazo de uso. 

 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.). 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.3. Debuxa 

obxectos cotiáns, 

ideas, accións e 

situacións. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.4. 

Experimenta  con 

materiais e texturas 

gráficas con 

creatividade e soltura. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.5. Valora os 

elementos e os 

recursos empregados 

para alcanzar o 

efecto que máis se 

 
 CCEC 

 CAA 
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axuste ás propias 

necesidades. 

 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. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.7. Obtén 

diversas texturas a 

partir da aplicación da 

cor. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.8. Executa 

composicións 

pareadas nas que 

aparecen as cores 

complementarias 

respectivas. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.9. Debuxa 

formas, figuras e 

elementos do 

contexto con 

dimensións, 

proporcións, tamaños 

e cores axeitadas 

 
 CCEC 

 CAA 
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(paisaxe,bodegón 

etc.). 

 EPB2.1.10. Explica 

coa terminoloxía 

aprendida o propósito 

dos seus traballos e 

as características dos 

mesmos. 

 
 CCEC 

 CCL 

  
 B2.4. Análise das 

formasde 

representación 

devolume. 

 B2.5. Elaboración de 

obxectos tridimensionais con 

distintos materiais. 

 B2.6. Comparación entre as 

formas que adopta a 

representación do espazo en 

diferentes áreas ou ámbitos.  

 B2.2. Representar volumes 

utilizando recursos como cores, 

claroscuros , corte, dobra e 

encartado. 

 EPB2.2.1. 

Representa con 

claroscuro a 

sensación espacial de 

composicións 

volumétricas sinxelas. 

 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.2. 

Experimenta coa 

superposición de 

planos para crear 

volumes. 

  
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.3. Utiliza a 

liña horizontal como 

elemento expresivo 

para proporcionar 

sensación de 

profundidade 

  
 CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.4. Fai 

obxectos 

tridimensionais 

  
 CCEC 

 CAA 
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utilizando o recorte, o 

encartado e o pegado 

de pezas de diversas 

formas, utilizando 

diversos tipos de 

materiais. 

 d 

 j 

 B2.7. Coñecemento e 

valoración de identificadores 

artísticos de diferentes 

culturas. 

 B2.8. Interese por coñecer 

producións do patrimonio 

cultural e artístico dos pobos. 

 B2.9. Valoración do patrimonio 

cultural e artístico para a 

satisfacción con eles e para a 

súa conservación. 

 B2.10. Elaboración de 

documentos relacionados con 

obras, creadores e creadoras, 

e manifestacións artísticas. 

 B2.3. Coñecer as manifestacións 

artísticas máis significativas que 

forman parte do patrimonio 

artístico e cultural, e adquirir 

unha actitude de respecto e 

valoración dese patrimonio. 

 EPB2.3.1. Recoñece, 

respecta e valora as 

manifestacións 

artísticas máis 

importantes do 

patrimonio cultural e 

artístico español, 

nomeadamente 

aquelas que foron 

declaradas 

Patrimonio da 

Humanidade. 

 

 

 

 

 CSC 

 CCEC 

 EPB2.3.2. Aprecia as 

posibilidades que 

ofrecen os museos de 

coñecer obras de arte 

expostas neles e 

goza con elas. 

  
 CSC 

 CCEC 

 EPB2.3.3. Coñece 

algunha profesión do 

ámbito artístico, 

  
 CSC 

 CCEC 
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interésase polas 

características do 

traballo de artistas e 

artesáns ou artesás, 

e goza como público 

coa observación das 

súas producións. 

 i 

 j 

 b 

 B2.11. Emprego dos medios 

audiovisuais e novas 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para o 

tratamento de imaxes, 

deseño, animación e difusión 

dos traballos elaborados. 

 B2.12. Preparación de 

documentos propios da 

comunicación artística. 

 B2.4. Utilizar as TIC para a 

busca e tratamento de imaxes, 

como ferramentas para deseñar 

documentos. 

 EPB2.4.1. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación como 

fonte de información 

e documentación 

para a creación de 

producións propias. 

 
 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 para a 

ilustración de textos. 

 
 CD 

 CCEC 

 EPB2.4.3. Elabora e 

prepara documentos 

propios da 

 
 CD 

 CCEC 
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comunicación 

artística (carteis, 

guías ou programas). 

 a 

 b 

 j 

 B2.13. Elaboración de 

producións plásticas 

utilizando técnicas mixtas, 

elixindo as técnicas, os 

instrumentos e os materiais 

de acordo coas súas 

características e coa súa 

finalidade. 

 B2.14. Asunción de 

responsabilidade no traballo 

propio (constancia e esixencia 

progresiva) e no traballo 

cooperativo (respecto polas 

achegase as disposicións das 

demais persoas). 

 B2.15. Realización individual 

ou en grupo, con 

establecemento de momentos 

de revisión e de reflexión sobre 

o proceso seguido. 

 B2.5. Realizar producións 

plásticas, participando con 

interese e aplicación no traballo 

individual ou de forma 

cooperativa, respectando os 

materiais, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a 

iniciativa e a creatividade, e 

apreciando a correcta e precisa 

realización dos exercicios e das 

actividades, a orde e a limpeza, 

o respecto polas normas, as 

regras e os/as compañeiros/as. 

 EPB2.5.1. Produce 

obras plásticas, logo 

de escoller as 

técnicas e os 

instrumentos máis 

axeitados para 

conseguir unha 

finalidade 

determinada. 

 

 

 

 

 

 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.5.2. Respecta 

os materiais, os 

utensilios e os 

espazos. 

  
 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. 

  
 CSC 

 CCEC 
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 EPB 2.5.4. Participa 

coninterese nas 

actividadespropostas, 

apreciando a 

realizacióncorrecta, 

precisa, ordenada e 

limpados exercicios e 

dasactividades. 

 

 

 

 

 

 

  
 CSC 

 CCEC 

 CAA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3: DEBUXO XEOMÉTRICO 

 g 

 b 

 j 

 B3.1. Elaboración de 

composicións plásticas 

partindo de conceptos 

xeométricos da realidade do 

alumnado. 

 B3.2. Uso da cuadrícula para 

coñecer e comprender o 

termo de escala. 

 B3.3. Apreciación das 

posibilidades plásticas e 

 B3.1. Identificar conceptos 

xeométricos na realidade que 

rodea o alumnado, en relación 

cos conceptos xeométricos 

recollidos na área de 

matemáticas coa súa aplicación 

gráfica. 

 EPB3.1.1. Identifica 

os conceptos de 

horizontalidade e 

verticalidade, e fins 

expresivos.utilízaos 

nas súas 

composicións  

 
 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 EPB3.1.2. Traza 

rectas paralelas e 

perpendiculares, 

usando o escuadro e 

 
 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 
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expresivas das estruturas 

xeométricas. 

 B3.4. Construción de 

estruturas e 

transformación de 

espazos usando nocións 

métricas e de perspectiva. 

 B3.5. Uso dos instrumentos 

básicos do debuxo xeométrico 

para compor unha creación 

artística partindo dos polígonos 

elementais. 

o cartabón. 

 EPB3.1.3. Utiliza a 

regra considerando o 

milímetro como 

unidade de medida 

habitual aplicada ao 

debuxo técnico. 

 
 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.4. Suma e 

resta segmentos 

utilizando a regra e o 

compás. 

 
 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.5. Calcula 

gráficamente a 

mediatriz dun 

segmento utilizando a 

regra e o compás. 

 
 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.6. Traza 

círculos co compás 

coñecendo o radio. 

 
 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.7. Divide a 

circunferencia en 

dúas, tres, catro e 

seis partes iguais, 

utilizando o material 

propio do debuxo 

técnico. 

 
 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.8. Aplica a 

división da 

 
 CCEC 
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circunferencia á 

construcción de 

estrelas e elementos 

florais aos que 

posteriormente lles dá 

cor. 

 CMCCT 

 CAA 

 EPB3.1.9. Continúa 

series con motivos 

xeométricos (rectas e 

curvas) utilizando 

unha cuadrícula 

propia facilitada cos 

instrumentos propios 

do debuxo técnico. 

 
 CCEC 

 CAA 

 EPB3.1.10. Suma e 

resta ángulos de 90, 

60, 45 e 30 graos 

utilizando o escuadro 

e o cartabón. 

 
 CMCCT 

 EPB3.1.11. Analiza a 

realidade 

descompóndo a en 

formas xeométricas 

básicas e 

trasladándoa a 

composicións 

bidimensionais. 

 
 CCEC 

 CAA 
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 EPB3.1.12. Identifica 

nunha obra 

bidimensional formas 

xeométricas simples. 

 
 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.13. Realiza 

composicións 

utilizando formas 

xeométricas 

suxeridas polo ou 

pola docente. 

 
 CCEC 

 CMCCT 

 CSIEE 

 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. 

 
 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.15. 

Recoñece, clasifica e 

constrúe os polígonos 

elementais, 

apreciando as súas 

diferenzas e 

similitudes. 

 
 CCEC 

 CMCCT 

 j 

 g 

 B3.6. Exploración e uso 

adecuado do material de 

 B3.2. Iniciarse no coñecemento 

e no manexo dos instrumentos e 

 EPB3.2.1.Coñece e 

aprecia o resultado 

  
 CCEC 

 CAA 
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 b debuxo técnico, coa finalidade 

de atopar o máis apropiado 

para o resultado final. 

dos materiais propios do debuxo 

técnico, e empregalo 

adecuadamente. 

da utilización correcta 

dos instrumentos de 

debuxo, e valora a 

precisión dos 

resultados. 

 CMCCT 

 

13.8 Valores sociais e cívicos 

 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

 m  

 k 

 B1.1. O autoconcepto. A 

autovaloración; os trazos de 

personalidade. A autoconciencia 

emocional. A respectabilidade e 

a dignidade persoal. O estilo 

persoal positivo. 

 

 B1.1. Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade 

e na dignidade persoal 

 VSCB1.1.1. Explica o 

valor da 

respectabilidade e da 

dignidade persoal. 

 

  CSC  

 CCL 

 VSCB1.1.2. Actúa de 

forma respectable e 

digna. 

 VSCB1.1.2.Actúa 

de forma respectable 

e digna. 

 CSC  

 CSIEE 

 VSCB1.1.3Coñece e 

asume  os rasgos 

característicos da súa 

personalidade, 

poñéndoos de 

manifesto 

asertivamente. 

   CSC  

 CCL 
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 m 

 a 

 B1.2. O autocontrol. A regulación 

dos sentimentos. As estratexias 

de reestruturación cognitiva. A 

resiliencia. 

 B1.2. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

 VSCB1.2.1.Utiliza 

estratexias de 

reestruturación 

cognitiva. 

   CAA 

 VSCB1.2.2. Describe 

o valor da 

reestruturación 

cognitiva e a 

resiliencia. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB1.2.3 Aplica o 

autocontrol á toma de 

decisións, á 

negociación e á 

resolución de 

conflitos. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB1.2.4. Expresa 

os seus sentimentos, 

necesidades e 

dereitos, á vez que 

respecta os dos e das 

demais nas 

actividades 

cooperativas. 

   CSC  

 CSIEE  

 CCL 

 b 

 m 

 B1.3. A responsabilidade. O 

sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e aos 

demais. Valoración do erro 

 B1.3. Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e compartidos. 

 VSCB1.3.1. Traballa 

en equipo valorando o 

esforzo individual e 

colectivo e asumindo 

compromisos para a 

 

 

 CSC  

 CSIEE 
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como factor de aprendizaxe e 

mellora. A automotivación. 

consecución de 

obxectivos. 

 

 VSCB1.3.2. Explica 

razóns para asumir as 

súas 

responsabilidades 

durante a 

colaboración. 

   CSC  

 CCL  

 CSIEE 

 VSCB1.3.3. Xera 

confianza nos demais 

realizando unha 

autoavaliación 

responsable da 

execución das 

tarefas. 

   CSC  

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 m 

 B1.4. A autonomía persoal e a 

autoestima. Seguridade en si 

mesmo e en si mesma, iniciativa, 

autonomía para a acción, 

confianza nas propias 

posibilidades. Tolerancia á 

frustración. 

 B1.4. Adquirir capacidades para 

tomar decisión de forma 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

frustración se sentimentos 

negativos ante os problemas. 

 VSCB1.4.1.Propón 

alternativas á 

resolución de 

problemas sociais. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB1.4.2. Sabe 

facer fronte á 

incerteza, ao medo ou 

ao fracaso. 

   CSC  

 CSIEE 

 b  

 c 

 B1.5. A toma dedecisións 

persoais meditadas: técnicas e 

recursos. Causas e 

consecuencias dasacción 

 B1.5. Propoñerse desafíos e 

levalos a cabo mediante unha 

toma de decisións persoal, 

meditada e responsable, 

 VSCB1.5.1. Emprega 

o pensamento 

consecuencial para 

tomar decisión éticas. 

  

 

 CSC  

 CSIEE 
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propias. O sentido do 

compromiso respecto aun 

mesmo e aos demais. 

desenvolvendo un bo sentido do 

compromiso respecto a un 

mesmo e aos demais. 

 VSCB1.5.2. Identifica 

vantaxes e 

inconvenientes dunha 

posible solución antes 

de tomar unha 

decisión ética. 

   CSC  

 CSIEE 

 a 

 c 
 B1.6. A iniciativa. O 

emprendemento. A 

autoproposta de desafíos. 

A importancia da iniciativa 

privada na vida económica 

e social. 

 B1.7. Busca e elaboración de 

información por diversas fontes. 

 B1.6. Desenvolver a autonomía e 

a capacidade de 

emprendemento para conseguir 

logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

 VSCB1.6.1.Realiza 

propostas creativas e 

utiliza as súas 

competencias para 

abordar proxectos 

sobre valores sociais 

 VSCB1.6.1.Realiza 

propostas creativas e 

utiliza as súas 

competencias para 

abordar proxectos 

sobre valores sociais 

 CSC  

 CSIEE CCEC 

 VSCB1.6.2.Identifica, 

define problemas 

sociais e cívicos e 

implanta solucións 

potencialmente 

efectivas 

   CSC  

 CSIEE CCEC 

 VSCB1.6.3. Razoa a 

importancia da 

iniciativa privada na 

vida económica e 

social. 

   CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencia 

clave 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 b 

 m 

 e 

 B2.1. Estratexias da linguaxe 

oral como instrumento de 

comunicación: escoitar, 

preguntar e argumentar. 

 B2.1. Utilizar habilidades de 

escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

 VSCB2.1.1.Dialoga 

interpretando e dando 

sentido ao que oe. 

   CCL 

 CSC 

 VSCB2.1.2.Realiza 

actividades 

cooperativas 

detectando os 

sentimentos e 

pensamentos que 

subxacen no que se 

está a dicir. 

   CCL 

 CSC  

 CSIEE 

 VSCB2.1.3. Colabora 

en proxectos grupais 

escoitando 

activamente, 

demostrando interese 

polas outras persoas 

e axudando a que 

sigan motivadas para 

expresarse. 

 VSCB2.1.3. Colabora 

en proxectos grupais 

escoitando 

activamente, 

demostrando interese 

polas outras persoas 

e axudando a que 

sigan motivadas para 

expresarse. 

 CAA 

 CSIEE  

 CSC  

 CCL 

 c  

 m  

 e 

 B2.2.Os elementos da 

comunicación que favorecen o 

diálogo. Iniciación, mantemento 

e finalización de conversas. 

 B2.2. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de 

falar adecuada aos interlocutores 

e ao contexto, tendo en conta os 

 VSCB2.2.1.Comparte 

sentimentos durante o 

diálogo. 

   CCL 

 CSC  

 CSIEE 

 VSCB2.2.2. Utilizaos    CCL 
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Identificación, recoñecemento e 

análise de hábitos que facilitan e 

dificultan a comunicación. 

factores que inhiben a 

comunicación para superar 

barreiras e os que permiten 

lograr proximidade. 

elementos que 

contribúen ao diálogo. 

 CSC  

 e 

 m 

 B2.3. A aserción. Exposición e 

defensa das ideas propias con 

argumentos fundados e 

razoables empregando 

estratexias de comunicación 

construtivas. 

 B2.3.Empregar a aserción.  VSCB2.3.1. Emprega 

a linguaxe positiva. 

   CCL 

 CSC 

 VSCB2.3.2.Autoafírm

ase con respecto. 

   CCL 

 CSC  

 CSIEE 

 b 

 m 

 B2.4.O diálogo. A busca do 

mellor argumento. A creación de 

pensamentos compartidos a 

través do diálogo. A inferencia e 

o sentido da expresión dos e das 

demais. A escoita activa e a 

axuda. 

 B2.4. Dialogar creando 

pensamentos compartidos con 

outras persoas para atopar o 

mellor argumento. 

 VSCB2.4.1 Infire e dá 

o sentido adecuado á 

expresión dos e das 

demais. 

   CCL 

 CSC 

 VSCB2.4.2.Utiliza 

correctamente as 

estratexias de escoita 

activa: clarificación, 

parafraseo, resumo, 

reestruturación, 

reflexo de 

sentimentos. 

   CCL 

 CSC  

 CSIEE 

 c 

 m 

 o 

 B2.5. A intelixencia interpersoal. 

A empatía: atención, escoita 

activa, observación e análise de 

comportamentos. O altruísmo. 

 B2.5.Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades sociais. 

 VSCB2.5.1.Interaccio

na con empatía.  

 

 

 

 

 

 CSC  

 CCL 

 CSIEE 
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 VSCB2.5.2. Sabe 

contribuír á cohesión 

dos grupos sociais a 

os que pertence. 

   CSC  

 CSIEE 

 a 

 m 

 e 

 B2.6. Os estereotipos. As 

consecuencias dos prexuízos.  

Desenvolvemento de actitudes 

de solidariedade   e 

necesidades das persoas máis 

desfavorecidas. 

 B2.7.Identificación, 

axuizamento crítico e 

rexeitamento das situación de 

marxinación, discriminación e 

inxustiza social. 

 B2.8.Creación de textos, 

empregando a linguaxe verbal e 

non verbal, para comunicaren 

diferentes soportes as 

conclusións de investigacións 

realizadas sobre situación do seu 

contorno. 

 B2.6.Analizar críticamente as 

consecuencias dos prexuízos 

sociais, reflexionando sobre os 

problemas que provocan e o seu 

efecto nas persoas que os 

sofren. 

 VSCB2.6.1.Analiza os 

problemas que 

orixinan os prexuízos 

sociais. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB2.6.2.Expón 

razoadamente as 

consecuencias dos 

prexuízos sociais para 

as persoas do 

contorno social 

próximo. 

   CCL 

 CSC  

 CCEC 

 VSCB2.6.3.Detecta e 

axuíza críticamente 

prexuízos sociais 

detectados no seu 

contorno próximo 

expresando as 

conclusións en 

traballos creativos. 

 VSCB2.6.3.Detecta e 

axuíza criticamente 

prexuízos sociais 

detectados no seu 

contorno próximo 

expresando as 

conclusións en 

traballos creativos. 

 CCL 

 CCEC  

 CSC  

 CDCAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

 b 

 m 

 B3.1. Aplicación dos valores 

cívicos en situación de 

convivencia no contorno 

inmediato (familia, centro 

escolar, grupo, amizades, 

localidade). Desenvolvemento 

de actitudes de comprensión e 

solidariedade. Valoración do 

diálogo para solucionar os 

conflitos de intereses en relación 

coas demais persoas.  

 B3.2.Responsabilidade no 

exercicio dos dereitos e dos 

deberes individuais nos grupos 

nos que se integra e participación 

nas tarefas e decisión. 

 B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos.  

 VSCB3.1.1.Desenvol

ve proxectos e resolve 

problemas en 

colaboración. 

 

   CSC  

 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. 

   CSC  

 CSIEE 

 b  B3.3. A interdependencia e a 

cooperación. A 

interdependencia positiva e a 

participación equitativa. As 

condutas solidarias. A 

aceptación incondicional do 

outro. A resolución de 

problemas en colaboración. 

 B3.2. Traballar en equipo 

favorecendo a interdependencia 

positiva e amosando condutas 

solidarias. 

 VSCB3.2.1. Amosa 

boa disposición a 

ofrecer e recibir axuda 

para a aprendizaxe. 

   CAA 

 CSIEE  

 CSC 

 VSCB3.2.2. Recorre 

ás estratexias de 

axuda entre iguais. 

   CAA 

 CSIEE  

 CSC 

 VSCB3.2.3. Respecta 

as regras durante o 

   CSC 
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Compensación de carencias 

dos e das demais. A 

disposición de apertura cara ao 

outro, o compartir puntos de 

vista e sentimentos. 

 B3.4. Estruturas e técnicas da 

aprendizaxe cooperativa. 

traballo en equipo. 

 VSCB3.2.4.Emprega 

destrezas de 

interdependencia 

positiva. 

 VSCB3.2.4.Emprega 

destrezas de 

interdependencia 

positiva. 

 CSC  

 CSIEE  

 CAA 

 a  B3.5. Valoración da necesidade 

de normas compartidas que 

regulan a convivencia frutífera no 

ámbito social. Elaboración de 

normas de convivencia da aula e 

do centro positivas, facilitadoras 

e asumidas polo grupo e pola 

comunidade. 

 B3.3. Implicarse na elaboración e 

no respecto das normas da 

comunidade educativa 

empregando o sistema de 

valores persoal que constrúe a 

partir dos valores universais. 

 VSCB3.3.1.Explica o 

concepto de norma. 

   CCL 

 CSC 

 VSCB3.3.2. Infire a 

necesidade das 

normas da súa 

comunidade 

educativa 

   CAA 

 CSC 

 VSCB3.3.3. Participa 

na elaboración das 

normas do colexio. 

 VSCB3.3.3.Participa 

na elaboración das 

normas do colexio. 

 CCL 

 CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.3.4. Respecta 

as normas do centro 

escolar. 

   CSC 

 c 

 m 

 B3.6. A resolución de conflitos. A 

linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, 

intencións e posicionamentos 

persoais. As fases da mediación 

formal. A transformación do 

conflito en oportunidade. 

 B3.4.Participar activamente na 

vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o 

conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as 

fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na 

 VSCB3.4.1. Resolve 

os conflitos de modo 

construtivo. 

  CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.4.2. Sigue as 

fases da mediación en 

situacións reais e 

simulacións. 

   CSC 

  CSIEE 
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comunicación de pensamentos, 

intencións e posicionamentos 

persoais. 

 VSCB3.4.3. Manexa a 

linguaxe positiva na 

comunicación de 

pensamentos, 

intencións e 

posicionamentos nas 

relación interpersoais. 

   CCL 

 CSC 

 VSCB3.4.4. Analiza 

as emocións, 

sentimentos, posibles 

pensamentos e 

puntos de vista das 

partes en conflito. 

   CSC  

 CSIEE 

 d 

 m 

 B3.7. O altruísmo. A 

responsabilidade social e a 

xustiza social. Identificación e 

análise crítico das causas que 

provocan situación de 

marxinación, de discriminación e 

de inxustiza social. Protección e 

amparo das persoas máis 

desfavorecidas. 

 B3.5. Practicar o altruísmo no 

contorno próximo sensibilizando 

sobre o seu valor. 

 VSCB3.5.1. É capaz 

de sensibilizar sobre 

causas altruistas 

realizando 

exposicións orais 

sobre o seu valor e 

cometidos. 

   CCL 

 CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.5.2. Colabora 

en causas altruistas 

en colaboración coa 

comunidade 

educativa. 

   CSC  

 CSIEE 

 a 

 m 

 B3.8. Os dereitos e deberes. A 

Declaración Universal dos 

 B3.6. Crear un sistema de 

valores asumindo os dereitos e 

deberes do alumnado, 

 VSCB3.6.1. Realiza 

xuízos morais de 

situacións escolares. 

   CSC  

 CSIEE 
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Dereitos Humanos: liberdade 

de expresión e opinión. A 

liberdade de pensamento, de 

conciencia e de relixión. A 

análise de feitos 

discriminatorios: maltrato, 

exclusión de minorías étnicas, 

os campos de concentración, o 

holocausto. Os dereitos e 

deberes do alumnado. 

realizando xuízos morais de 

situacións escolares er 

esolvendo dilemas morais con 

supostos prácticos. 

 

 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 de 

enfrontarse aos 

problemas. 

 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 de 

enfrontarse aos 

problemas. 

 CSC  

 CSIEE 

 d 

 o 

 B3.9. Conceptualización do 

dilema moral. Resolución de 

dilemas morais. 

 B3.7. Comprender o que é un 

dilema moral e resolver dilemas 

morais para detectar prexuízos 

relativos ás diferenzas culturais. 

 VSCB3.7.1. Expresa 

o que é un dilema 

moral. 

   CSC  

 CCL 

 VSCB3.7.2.Realiza 

xuízos morais. 

   CSC 

 CSIEE 

 VSCB3.7.3. Analiza e 

resolve dilemas 

morais en situacións 

reais e simuladas. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.7.4. Resolve 

dilemas morais en 

relación a prexuízos 

relativos ás diferenzas 

   CSC  

 CSIEE 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 166 

culturais. 

 a 

 d 

 o 

 B3.10. Convivencia pacífica en 

sociedade e valores nos que se 

apoia: respecto, tolerancia, 

solidariedade, xustiza, 

compromiso, cooperación e 

cultura de paz. Identificación, 

recoñecemento e análise de 

hábitos que facilitan e dificultan 

a convivencia e o benestar dos 

grupos sociais. 

 B3.11. Formas de 

discriminación: racismo, 

xenofobia, desigualdade 

de oportunidades. 

 B3.12. Feitos discriminatorios: 

maltrato, exclusión de minorías 

étnicas, campos de 

concentración, o holocausto, 

segregación por enfermidade. 

Análise destes feitos. 

 B3.8. Comprender a declaración 

da igualdade de dereitos e a non 

discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera outra 

condición ou circunstancia 

persoal ou social, aplicándoa á 

análise do contorno social. 

 VSCB3.8.1. Analiza 

formas de 

discriminación: 

racismo, xenofobia, 

desigualdade de 

oportunidades… 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.8.2. Analiza 

feitos discriminatorios: 

maltrato, exclusión de 

minorías étnicas, 

reclusión en campos 

de concentración, o 

holocausto, 

segregación por 

enfermidade. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.8.3.Detecta 

prexuízos e analiza 

conflitos derivados do 

uso de estereotipos 

no contexto escolar. 

   CSC  

 CSIEE 

 a 

 d 

 B3.13. Dereitos e deberes. A 

Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos: liberdadede 

expresión e de opinión. A 

liberdade de pensamento, de 

conciencia e de relixión. 

 B3.9. Expresar a relevancia de 

preservar os dereitos de libre 

expresión e opinión, liberdade 

depensamento, de conciencia e 

derelixión realizando traballosde 

análise esíntese. 

 VSCB3.9.1. Valora e 

respecta a libre 

expresión. 

   CSC 

 VSCB3.9.2.Compren

de, interpreta e acepta 

opinións diferentes ás 

propias. 

   CSC 
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 B3.14. Sensibilidade e respecto 

polos costumes, valores morais e 

modos de vida distintos aos 

propios. 

 VSCB3.9.3.Relaciona 

diferentes culturas e 

relixións coas formas 

de pensamento de 

persoas pertencentes 

a elas. 

   CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.9.4.Analiza, 

reflexiona e expresa 

conclusións sobre os 

dereitos de libre 

expresión e opinión, 

liberdade de 

pensamento, de 

conciencia e de 

relixión. 

   CSC  

 CSIEE  

 CCL 

 a 

 m 

 B3.15. As diferenzas de sexo 

como un elemento enriquecedor. 

Análise das medidas que 

contribúen a un equilibrio de 

xénero e a unha auténtica 

igualdade de oportunidades. 

Identificación e rexeitamento de 

desigualdades entre mulleres e 

homes no mundo laboral e na 

vida cotiá. 

 B3.10.Participar activamente na 

vida cívica valorando a igualdade 

de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e 

mulleres. 

   VSCB3.10.1.Axuíza 

criticamente actitudes de 

falta de respecto á 

igualdade de 

oportunidades de homes 

e mulleres. 

 CSC  

 CSIEE 
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 a  B3.16 Os valores sociais e a 

democracia. Os principios de 

convivencia que establecen o 

Estatuto de autonomíade Galicia 

e a Constitución española. 

Dereitos e deberes. 

Características que debe posuír 

unha sociedade democrática. 

 B3.11. Respectar os valores 

socialmente recoñecidos, 

coñecendo e apreciando os 

valores do Estatuto de 

autonomía e da Constitución 

española e os dereitos e 

deberes do Estatuto de 

autonomía e da Constitución 

española. Coñecer as 

institucións, organizacións e 

servizos públicos que garanten 

os dereitos e deberes dos 

cidadáns e cidadás no seu 

contorno. 

 VSCB3.11.1. Axuíza 

 criticamente os 

valores implícitos en 

diversas situacións, 

de acordo cos que 

constitúen a vida en 

común nunha 

sociedade 

democrática. 

 

 

   CSC  

 CSIEE 

 

 VSCB3.11.2. Razoa a 

 contribución de 

diferentes institucións, 

organización e 

servizos públicos en 

relación á garantía 

dos dereitose deberes 

dos cidadáns e 

cidadás. 

   CSC  

 CCL 

 a 

 o 

 B3.17. Principios de convivencia 

que establecen o Estatuto de 

autonomía de Galicia e a 

Constitución española. 

 B3.12. Crear un sistema de 

valores propios realizando 

xuízos morais baseados nos 

dereitos e deberes básicos do 

Estatuto de autonomía e da 

Constitución española. 

 VSCB3.12.1. Explica 

os dereitos e deberes 

básicos da 

Constitución 

española. 

   CSC  

 CCL 

 

 VSCB3.12.2. Realiza 

xuízos morais 

   CSC  

 CSIEE 
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sinxelos 

fundamentados. 

 VSCB3.12.3. 

Participa no benestar 

do contorno próxima 

baseándose nos 

dereitos e deberes 

dos cidadáns e 

cidadás. 

   CSC  

 CSIEE 

 a 

 e 

 B3.18. Os servizos públicos e 

bens comúns. Defensa, 

identificación, aprecio, respecto 

e coidado dos bens común e dos 

servizos públicos: contribución 

da cidadanía a través dos 

impostos. A responsabilidade 

social. A xustiza social. 

 B3.13. Comprender a 

importancia da contribución dos 

cidadáns e cidadás aos servizos 

públicos e aos bens comúns a 

través dos impostos realizando 

razoamentos críticos. 

 VSCB3.13.1.Compre

nde, valora e expón 

por escrito o deber da 

contribución cidadá 

ao ben da sociedade. 

   CSC  

 CCL 

 CSIEE 

 

 

 VSCB3.13.2. Explica 

a función dos 

impostos de 

proporcionar recursos 

sociais que melloran a 

calidade de vida dos 

cidadáns e cidadás. 

   CSC  

 CCL 

 VSCB3.13.3. Realiza 

producións creativas 

sobre as 

consecuencias de non 

pagar impostos. 

   CSC  

 CCEC  

 CD 

 CCL 

 CSIEE 
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 h 

 g 

 o 

 B3.19 Fontes de enerxía 

renovables e non 

renovables. Identificación 

das actitudes e estratexias 

individuais e colectivas de 

consumo enerxético 

responsable. 

 B3.20. Rutinas individuais para 

mellorar a calidade de vida. 

 Reflexión sobre as posibilidades 

de cambio. 

 B3.21. Utilización das 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar e 

seleccionar e elaborara 

información e presentar 

conclusións 

 B3.22. Realización e 

interpretación de gráficos 

sinxelos. 

 B3.14.Valorar o uso responsable 

das fontes de enerxía no planeta 

concienciándose do respecto ao 

contorno e desenvolvendo a 

capacidade crítica cara aos 

acontecementos que o 

modifican. 

 VSCB3.14.1. Toma 

 conciencia da 

limitación dos 

recursos enerxéticos 

e explica as 

consecuencias do 

esgotamento das 

fontes de enerxía. 

 VSCB3.14.1.Toma 

conciencia da 

limitación dos 

recursos enerxéticos 

e explica as 

consecuencias do 

esgotamento das 

fontes de enerxía. 

 CSC  

 CCL 

 CSIEE 

 VSCB3.14.2. 

Investiga os efectos 

do abuso de 

determinadas fontes 

de enerxía. 

   CSC  

 CAA 

 VSCB3.14.3. Realiza 

traballos creativos 

sobre a necesidade 

do aire non 

contaminado para a 

saúde e a calidade de 

vida. 

   CCL 

 CSC  

 CAA 

 CSIEE 

 VSCB3.14.4. Expón 

gráficamente argumentos 

para rexeitar actividades 

humanas contaminantes. 

   CSC  

 CD 

 CMCT  

 CCEC 

 k  B3.23. Hábitos de prevención 

de enfermidades e accidentes 

 B3.15 . Ser capaz de realizar 

primeiros auxilios e tomar 

medidas preventivas, valorando 

 VSCB3.15.1. Razoa 

as repercusións de 

determinadas 

   CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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no ámbito escolar e doméstico.. 

 B3.24. Actitudes e estratexias 

de promoción de formas de vida 

saudable e de calidade 

 B3.25. Os primeiros auxilios 

a importancia de previr 

accidentes domésticos. 

condutas de risco 

sobre a saúde e a 

calidade de vida. 

 VSCB3.15.2. Coñece 

as prácticas de 

primeiros auxilios. 

   CSC  

 CSIEE 

 a 

 i 

 B3.26. Condutas responsables 

no uso das TIC: autonomía, 

autocontrol, seguridade, sentido 

ético. Análise da realidade e dos 

contidos que se presentan no 

contorno dixital para desenvolver 

a capacidade crítica. 

 B3.16. Empregar as novas 

tecnoloxías desenvolvendo 

valores sociais e cívicos en 

contornos seguros. 

 VSCB3.16.1. Realiza 

un uso ético das 

novas tecnoloxías. 

   CD 

 CSC 

 VSCB3.16.2. Analiza 

e enxuíza 

críticamente os 

contidos do contorno 

dixital. 

   CCL 

 CAA 

 CSC 

 i  B3.27. O consumo responsable. 

Identificación de actitudese 

estratexias persoais e colectivas 

de consumo responsable 

 B3.28. A publicidade e as súas 

técnicas. Influencia nos 

hábitos de consumo. 

 B3.29. Utilización das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para buscar e 

seleccionar e elaborar a 

información e presentar 

conclusións. 

 B3.17. Analizar criticamente a 

influencia da publicidade sobre o 

consumo empregando as novas 

tecnoloxías. 

 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. 

   CD 

 CSC  

 CSIEE 

 VSCB3.17.2. 

Reflexiona sobre a 

influenza da 

publicidade 

expresando as 

conclusións mediante 

   CSC  

 CCEC  

 CD 
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traballos creativos. 

 VSCB3.17.3. Realiza 

exposicións 

axuizando 

criticamente hábitos 

de consumo 

innecesario. 

 VSCB3.17.3.Realiza 

exposicións 

axuizando 

criticamente hábitos 

de consumo 

 CSC  

 CCL 

 CCEC  

 CSIEE 

 n  B3.30. Busca, selección, 

análise e elaboración de 

informacións en relación cos 

accidentes de tráfico. 

 B3.31. Comunicación da 

información elaborada 

por diferentes medios 

 B3.32. Identificación de actitudes 

e estratexias individuais e 

colectivas de prevención de 

riscos viarios 

 B3.18. Investigar sobre a 

prevención de accidentes de 

tráfico xerando iniciativas e 

alternativas persoais. 

 VSCB3.18.1. 

Desenvolve proxectos 

relacionados coas 

principais causas dos 

accidentes de tráfico, 

sobre os que se 

informa en diferentes 

medios de 

comunicación. 

 

   CSC  

 CSIEE  

 CAA 

 VSCB3.18.2. 

Reflexiona sobre o 

modo no que se 

poderían evitar 

accidentes de tráfico e 

expón as súas 

conclusións. 

   CSC  

 CCL 

 VSCB3.18.3. Explica 

as principais medidas 
 VSCB3.18.3.Explica 

as principais medidas 

 CSC  

 CCL 
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que se poderían tomar 

para previr accidentes 

de tráfico. 

que se poderían tomar 

para previr accidentes 

de tráfico 

 CSIEE 

 

13.9 Primeira lingua estranxeira (inglés) 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 f 

 

 B1.1. Estratexias de 

comprensión: 

 Mobilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e 

tema. 

 Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

 Distinción de tipos de 

comprensión  (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais). 

 Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

 B1.1. Identificar o sentido xeral, 

a información esencial e os 

puntos principais en textos 

orais moi breves e sinxelos en 

lingua estándar, con estruturas 

simples e léxico de uso moi 

frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e 

transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos, sobre temas 

habituais e concretos 

relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns 

predicibles ou relativos a áreas 

de necesidade inmediata nos 

 PLEB1.1. 

Comprende o 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

produtos que lle 

interesan (xogos, 

ordenadores, CD 

etc.). 

   CCL 

 CAA 

 LEB1.2. Comprende 

mensaxes e 

anuncios públicos 

que conteñan 

instrucións, 

indicacións ou outro 

tipo de información 

(por exemplo, 

números, prezos, 

   CCL 

 CAA 
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 Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos  significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

 B1.2. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación: interese pola 

pronuncia coidada, polo ritmo, 

pola entoación e pola 

acentuación adecuadas, tanto 

nas participacións orais como 

nas imitacións, recitacións e 

dramatizacións. 

ámbitos persoal, público e 

educativo, sempre que as 

condicións acústicas sexan 

boas e non distorsionen a 

mensaxe, que se poida volver 

escoitar o devandito ou pedir 

confirmación e conte con apoio 

visual ou cunha clara 

referencia contextual. 

  B1.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 B1.3. Utilizar as indicacións do 

contexto e da información 

contida no texto para facerse 

unha idea dos significados 

probables de palabras e 

expresións que se descoñecen.  

 B1.4. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

horarios, nunha 

estación ou nuns 

grandes almacéns). 

 PLEB1.3. Entende o 

que se lle di en 

transaccións 

habituais sinxelas 

(instrucións, 

indicacións, 

peticións, avisos). 

 Entende o que se lle 
dien transaccións 
habituais(instrucións, 
indicacións, 
peticións,avisos). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB1.4. Identifica o 

tema dunha conversa 

cotiá predicible que 

ten lugar na súa 

presenza (por 

exemplo, nunha 

tenda, nun tren). 

   CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB1.5. Entende a 

información esencial 

en conversas breves 

e sinxelas nas que 

participa, que traten 

sobre temas 

familiares como, por 

exemplo, un mesmo, 

a familia, a escola, o 

tempo libre, a 

 Entende a 

información 

esencialen conversas 

breves e sinxelasnas 

que participa, que 

tratensobre temas 

familiares (a familia,a 

escola, o tempo libre, 

adescrición de     

lugares,     de     

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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descrición dun 

obxecto ou un lugar. 

imaxes…)  e 

distingue os cambios 

detema durante o 

desenvolvementodas 

mesmas. 

 PLEB1.6. 

Comprende as ideas 

principais de 

presentacións 

sinxelas e ben 

estruturadas sobre 

temas familiares ou 

do seu interese (por 

exemplo, música, 

deporte etc.), a 

condición de que 

conte con imaxes e 

ilustracións e se fale 

de maneira lenta e 

clara. 

 Comprende as ideas 
principaise ben 
estruturadas 
sobretemas 
familiares ou do 
seuinterese (música, 
deporte, 
actividadesde ocio…) 
co apoio de imaxese 
ilustracións nas que 
se falacoa velocidade 
axeitada e deforma 
clara. 
 

 CAA 

 PLEB1.7. 

Comprende o sentido 

xeral e o esencial e 

distingue os cambios 

de tema de 

programas de 

televisión ou doutro 

material audiovisual e 

   CCL 

 CAA 
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multimedia dentro da 

súa área de interese 

(p. e. nos 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.). 
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Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 b 

 f 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación 

 Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa 

idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

 Adecuar o texto á persoa 

destinataria, contexto e canle, 

aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Execución 

 Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoo adecuadamente 

e axustándose, se é o caso, aos 

modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar 

 B2.1. Participar de maneira 

simple e comprensible en 

conversas moi breves que 

requiran un intercambio directo 

de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares (un 

mesmo, a contorna inmediata, 

persoas, lugares, obxectos e 

actividades, gustos e opinións), 

nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando expresións e frases 

sinxelas e de uso moi 

frecuente, normalmente illadas 

ou enlazadas con conectores 

básicos, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa moi 

clara, sexan evidentes as 

pausas e titubeos e sexa 

necesaria a repetición, a 

paráfrase e a cooperación da 

persoa interlocutora para 

manter a comunicación.  

 PLEB2.1. Fai 

presentacións breves 

e sinxelas, 

previamente 

preparadas e 

ensaiadas, sobre 

temas cotiás ou do 

seu interese 

(presentarse e 

presentar a outras 

persoas; dar 

información básica 

sobre si mesmo, a 

súa familia e a súa 

clase; indicar as súas 

afeccións e intereses 

e as principais 

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 

 Fai presentacións 

breves esinxelas, 

previamente 

preparadase 

ensaiadas, sobre 

temas cotiás ou do 

seu interese.    

▪ CCL  

▪ CAA 
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as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 Apoiarse en tirar o máximo 

partido dos coñecementos 

previos (utilizar linguaxe 

prefabricada etc.). 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante    

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais. 

 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos, utilizando, p. 

e., fórmulas e linguaxe 

prefabricado ou expresións 

memorizadas, ou apoiando con 

xestos o que se quere 

expresar. 

 B2.3. Articular, de maneira polo 

xeral comprensible pero con 

evidente influencia da primeira 

ou outras linguas, un repertorio 

moi limitado de patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos, 

adaptándoos á función 

comunicativa que se quere 

levar a cabo. 

 B2.4. Facerse entender en 

intervencións breves e 

sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os 

titubeos iniciais, as vacilacións, 

as repeticións e as pausas 

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. 
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para organizar, corrixir ou 

reformular o que se quere dicir. 

 B2.5. Interactuar de maneira 

moi básica, utilizando técnicas 

moi simples, lingüísticas ou 

non verbais (p. e. xestos ou 

contacto físico) para iniciar, 

manter ou concluír unha breve 

conversa.  

Obxectivos Contidos 
Criterios de avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de 

comprensión: 

▪ Mobilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e 

tema. 

▪ Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

▪ B3.1. Identificar o tema, o 

sentido xeral, as ideas principais 

e información específica en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en lingua 

estándar e cun léxico de alta 

frecuencia, e nos que o tema 

tratado e o tipo de texto resulten 

moi familiares, cotiáns ou de 

▪ PLEB3.1. Comprende 

instrucións, 

indicacións, e 

información básica en 

notas, letreiros e 

carteis en rúas, 

tendas, medios de 

transporte, cinemas, 

museos, colexios, e 

outros servizos e 

lugares públicos. 

▪ Comprende 
información esenciale 
localiza información 
específicaen 
materiais procedentes 
dedistintos soportes. 
 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais). 

▪ Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

▪ Inferencia e formulación de 

hipótese sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

▪ Reformulación de hipótese a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

▪ B3.2. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, 

crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal.  

▪ B3.3. Funcións comunicativas: 

▪ Saúdos e presentacións, 

desculpas, agradecementos, 

invitacións. 

necesidade inmediata, a 

condición de que se poida reler 

o que non se entendeu, que se 

poida consultar un dicionario e 

conte con apoio visual e 

contextual.  

▪  B3.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial ou os puntos principais 

do texto. 

▪ B3.3. Inferir do contexto e da 

información contida no texto os 

significados probables de 

palabras e expresións que se 

descoñecen. 

▪ B3.4. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de 

uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e 

identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

▪ PLEB3.2. Comprende 

información esencial e 

localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo 

como menús, 

horarios, catálogos, 

listas de prezos, 

anuncios, guías 

telefónicas, 

publicidade, folletos 

turísticos, programas 

culturais ou de 

eventos etc. 

▪ Comprende 
información esenciale 
localiza información 
específicaen 
materiais procedentes 
dedistintos soportes. 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.3. Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, postais e 

tarxetas) breve e 

sinxela que trate sobre 

temas familiares 

como, por exemplo, 

un mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, 

a descrición dun 

obxecto ou un lugar, a 

indicación da hora e o 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ Expresión da capacidade, o 

gusto, a preferencia, a opinión, o 

acordo ou desacordo, o 

sentimento, a intención. 

▪  

▪ Descrición de persoas, 

actividades, lugares, obxectos, 

hábitos, plans. 

▪ Narración de feitos pasados 

remotos e recentes. 

▪ Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, 

obxectos, opinión, permiso. 

▪ Establecemento e mantemento 

da comunicación. 

▪ B3.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas:  

▪ Interese polo lectura dos textos 

escritos propios e alleos 

valorando o seu sentido estético, 

correcta grafía e ortografía. 

lugar dunha cita etc. 

▪ PLEB3.4. Comprende 

o esencial e os puntos 

principais de noticias 

breves e artigos de 

revistas para mozas e 

mozos que traten 

temas que lle sexan 

familiares ou sexan do 

seu interese 

(deportes, grupos 

musicais, xogos de 

ordenador). 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.5. Comprende 

o esencial de historias 

breves e ben 

estruturadas e 

identifica os e as 

personaxes principais, 

a condición de que a 

imaxe e a acción 

conduzan gran parte 

▪ Comprende o esencial 

dehistorias breves e 

ben estruturadase 

identifica os 

personaxesprincipais 

▪ CCL 

▪ CAA 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 182 

do argumento 

(lecturas adaptadas, 

cómics etc.). 

▪ PLEB3.6. Emprega de 

forma axeitada os 

signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, 

coma), así como 

símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, 

₤). 

▪  ▪ CCL 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

 

▪ B4.1 Estratexias de produción: 

- Planificación: 

- Mobilizar e coordinar as 

propias competencias 

xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente 

a tarefa (repasar que se 

sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir etc.). 

- Localizar e usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos 

▪ B4.1. Construír, en papel ou en 

soporte electrónico, textos moi 

curtos e sinxelos, compostos de 

frases simples illadas, nun 

rexistro neutro ou informal, 

utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas básicas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo/a, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

▪ PLEB4.1. Completa 

un breve formulario 

ou unha ficha cos 

seus datos persoais 

(por exemplo, para 

rexistrarse nas redes 

sociais, para abrir 

unha conta de correo 

electrónico etc.). 

▪  ▪ CCL  

▪ CD 

▪ CAA 
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(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda etc.). 

- Execución: 

- Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 

modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta da tarefa) ou 

a mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar o 

máximo partido dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

prefabricada etc.). 

▪ B4.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas: 

Interese pola presentación dos 

textos escritos propios e alleos 

valorando o seu sentido estético e 

situacións familiares e 

predicibles. 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas para 

producir textos escritos moi 

breves e sinxelos, p. e. copiando 

palabras e frases moi usuais 

para realizar as funcións 

comunicativas que se 

perseguen. 

▪  B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas para escribir con 

razoable corrección palabras ou 

frases curtas que se utilizan 

normalmente ao falar, pero non 

necesariamente cunha 

ortografía totalmente 

normalizada. 

▪   B4.8. Facer uso das 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

predeseñadas polo persoal 

docente. 

B4.8. Usar correctamente o 

dicionario bilingüe, biblioteca de 
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empregando a correcta grafía e 

ortografía. 

aula e outros materiais de consulta 

para a elaboración de textos, 

respectando as súas normas de 

funcionamento 

 

 

   ▪ PLEB4.2. Escribe 

correspondencia 

persoal breve e 

simple (mensaxes, 

notas, postais, 

correos, chats ou 

SMS) na que dá as 

grazas, felicita a 

alguén, fai unha 

invitación, dá 

instrucións, ou fala de 

si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata 

(familia, amigos e 

amigas, afeccións, 

actividades cotiás, 

obxectos e lugares) e 

fai preguntas relativas 

a estes temas. 

 

▪  Escribe 

correspondencia 

persoal breve e simple 

 

▪ CCL 

▪ CD  

▪ CAA  

▪ CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTELECTUAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, 

crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal, así como a realidade 

plurilingüe e multicultural da 

propia contorna. 

 

▪ B5.2 Funcións comunicativas: 

▪ Saúdos e presentacións, 

desculpas,agradecementos, 

invitacións. 

▪ Expresión da capacidade, o 

gusto, a preferencia, a opinión, o 

acordo ou desacordo, o 

sentimento, a intención. 

▪ Descrición de persoas, 

actividades, lugares, obxectos, 

hábitos, plans. 

▪ B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá 

(hábitos, horarios, actividades 

ou celebracións), condicións de 

vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais 

(familiares, de amizade ou 

escolares), comportamento 

(xestos habituais, uso da voz ou 

contacto físico) e convencións 

sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

▪ B5.2. Recoñecer aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha produción oral e 

▪ PLEB5.1. Entende a 

información esencial 

en conversas breves e 

sinxelas nas que 

participa que traten 

sobre temas familiares 

como, por exemplo, 

un mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, 

a descrición dun 

obxecto ou dun lugar. 

▪ Entende a 
información 
esencialen conversas 
breves esinxelasnas 
que participa que 
traten sobretemas 
familiares como, por 
exemplo,un mesmo, a 
familia, a escola, 
otempo libre, a 
descrición dun 
obxecto ou dunlugar. 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.2. 

Desenvólvese en 

transaccións cotiás (p. 

e. pedir nunha tenda 

un produto e 

preguntar o prezo). 

▪ Desenvólvese 
entransaccións cotiás 
(p. e. pedir nunha 
tendaun produto e 
preguntar oprezo). 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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▪ Narración de feitos pasados 

remotos e recentes. 

▪ Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, 

obxectos, opinión, permiso. 

▪ Establecemento e mantemento 

da comunicación. 

▪  B5.3. Estruturas sintáctico-

discursivas: 

▪ Expresión de relacións lóxicas: 

conxunción (and); disxunción 

(or); oposición (but); causa 

(because); finalidade (to- 

infinitive, e. g. I did it to help her); 

comparación (as Adj. as; smaller 

(than); the biggest).  

▪ Relaciones temporais (when; 

before; after). 

▪ Afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)). 

▪ Exclamación (What + noun, e. g. 

What fun!; How + Adj., e. g. How 

escrita adecuada ao contexto, 

respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

▪ B5.3. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

demanda de información, unha 

orde, ou un ofrecemento) e un 

repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis habituais, así 

como os patróns discursivos 

básicos (p. e. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos 

dunha narración esquemática, 

inicio e peche dunha carta, ou os 

puntos dunha descrición 

esquemática). 

 

▪ B5.4. Recoñecer os significados 

máis comúns asociados ás 

estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación oral ou 

escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar 

información). 

▪ PLEB5.3. Participa en 

conversas cara a cara 

ou por medios 

técnicos (teléfono, 

Skype) nas que se 

establece contacto 

social (dar as grazas, 

saudar, despedirse, 

dirixirse a alguén, 

pedir 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 

▪ CD 

▪ CSC 
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nice!; exclamatory sentences, e. 

g. I love salgade!). 

▪  

▪ Negación (negative sentences 

with not, never, non (Adj.), 

nobody, nothing; Non (+ negative 

tag)). 

▪ Interrogación (Wh- questions; 

Aux. questions). 

▪ Expresión do tempo: pasado 

(simple past; present perfect); 

presente (simple present); futuro 

(going to; will). 

▪ Expresión do aspecto: puntual 

(simple tenses); durativo (present 

and past continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

always, everyday)); incoativo 

▪ B5.5. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico oral ou escrito 

de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas 

habituais e concretos 

relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e 

intereses. 

▪ B5.6. Cumprir a función 

comunicativa principal do texto 

(p. e. unha felicitación, un 

intercambio de información, ou 

un ofrecemento), utilizando un 

repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e 

de patróns discursivos básicos 

(p. e. saúdos para inicio e 

despedida para peche en 

conversas ou en 

correspondencia, ou unha 

▪  ▪  ▪  

▪ PLEB5.4. Participa 

nunha entrevista, p. e. 

médica nomeando 

partes do corpo para 

indicar o que lle doe. 

 

 

 

 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 
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(start –ing); terminativo (finish –

ing).  

▪ Expresión da modalidade: 

factualidade (declarative 

sentences); capacidade (can); 

posibilidade (may); necesidade 

(must; need); obriga (have (got) 

to; imperative); permiso (can; 

may); intención (going to; will). 

▪ Expresión da existencia (there 

is/are); a entidade (nouns and 

pronouns, articles, 

demonstratives); a calidade 

((very +) Adj.). 

▪ Expresión da cantidade 

(singular/plural; cardinal 

numerals up to four digits; ordinal 

numerals up to two digits. 

Quantity: all, many, a lot, some, 

(a) few, (a) little, more, much, 

half, a bottle/cup/glass/piece of. 

Degree: very, too, enough). 

narración esquemática 

desenvolvida en puntos. 

▪  B5.7. Cumprir a función 

comunicativa principal do texto 

escrito (p. e. unha felicitación, un 

intercambio de información, ou 

un ofrecemento), utilizando un 

repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e 

de patróns discursivos básicos 

(p. e. saúdos). 

▪ B5.8. Manexar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras 

con conectores básicos como 

“e”, entón”, “pero”, “porque”), 

aínda que se sigan cometendo 

erros básicos de maneira 

▪ PLEB5.5. Compara 

aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas 

que coñece para 

mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada a través de 

producións 

audiovisuais ou 

multimedia e de 

manifestacións 

artísticas. 
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13.10 Educación física 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ k 

▪ m 

▪ B1.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a das 

demais persoas 

▪ B1.2..Adopción de actitudes de 

colaboración, tolerancia, 

respecto e resolución pacífica 

dos conflitos na práctica de 

xogos e outras actividades 

físicas. 

▪ B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias da 

práctica da actividade física. 

▪ B1.4. Actitudes de aceptación, 

respecto e valoración cara a un 

mesmo, aos compañeiros e 

compañeiras e ao medio. 

▪ B1.1. Opinar coherentemente 

con actitude crítica tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións das demais persoas. 

▪ EFB1.1.1. Adopta 

unha actitude crítica 

ante as modas e a 

imaxe corporal dos 

modelos publicitarios. 

▪ Respectar a 

diversidade de 

realidades corporais 

e de niveis de 

competencia motriz 

entre os nenos e 

nenas da clase 

▪  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.1.2. Explica aos 

seus compañeiros e 

compañeiras as 

características dun 

xogo practicado na 

clase e o seu 

desenvolvemento. 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB1.1.3. Recoñece e 

cualifica 

negativamente as 

condutas inapropiadas 

que se producen na 

▪ Respectar aos 

compañeiros/as  e 

ao mestre/a e  as 

normas básicas de 

comportamento na 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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práctica ou nos 

espectáculos 

deportivos. 

clase e vestiarios. 

▪  

▪ EFB1.1.4. Demostra 

un nivel de 

autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

▪ Demostrar un nivel 

de autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades 

▪  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ i ▪ B1.5. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa 

área. 

▪ B1.6 Integración das tecnoloxías 

da información e a comunicación 

no proceso de aprendizaxe. 

 

▪ B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada con 

temas de interese na etapa, e 

compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e 

facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

como recurso de apoio á área. 

▪ EFB1.2.1. Utiliza as 

novas tecnoloxías 

para localizar e 

extraer a información 

que se lle solicita. 

▪  ▪ CD 

▪ CAA 

▪ EFB1.2.2. Presenta os 

seus traballos 

atendendo as pautas 

proporcionadas, con 

orde, estrutura e 

limpeza, e utilizando 

programas de 

presentación. 

 
▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EFB1.2.3. Expón as 

súas ideas de forma 

coherente e 

exprésase de forma 

correcta en diferentes 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 
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situacións e respecta 

as opinións dos e das 

demais. 

▪ a 

▪ k 

▪ l 

▪ n 

▪ B1.7. Implicación activa en 

actividades motrices diversas, 

recoñecendo e aceptando as 

diferenzas individuais no nivel de 

habilidade. 

▪ B1.8. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da 

Educación física. 

▪ B1.9. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de 

hixiene corporal. 

▪ B1.10. Coñecemento da 

normativa básica de circulación 

en rúas e estradas. 

▪ B1.11. Identificación e respecto, 

ao realizar saídas fóra do 

colexio, dos sinais básicos de 

tráfico que afectan aos peóns e 

peoas e ás persoas ciclistas. 

▪ B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e ás demais persoas nas 

actividades físicas, en distintos 

contornos incluíndo a natural e 

nos xogos, aceptando as normas 

e regras establecidas e actuando 

con interese e iniciativa individual 

e traballo en equipo. 

▪ EFB1.3.1. Participa 

activamente nas 

actividades propostas 

buscando unha 

mellora da 

competencia motriz. 

▪ Participar 

activamente nas 

actividades 

propostas buscando 

unha mellora da 

competencia motriz. 

▪  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.2. Demostra 

autonomía e confianza 

en diferentes 

situacións, resolvendo 

problemas motores 

con espontaneidade e 

creatividade. 

▪ Demostrar un nivel 

de autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades 

 

▪ CSIEE 

▪ CAA  

▪ CCEC 

▪ EFB1.3.3. Incorpora 

nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do 

corpo. 

▪ Incorporar nas súas 

rutinas o coidado e 

hixiene do corpo 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EFB1.3.4. Participa na 

recollida e 

organización de 

material utilizado nas 

clases. 

▪ Participar na 

recollida e 

organización de 

material utilizado 

nas clases 

▪ CSC 
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▪ EFB1.3.5. Acepta 

formar parte do grupo 

que lle corresponda e 

o resultado das 

competicións con 

deportividade. 

▪ Aceptar formar parte 

do grupo que lle 

corresponda e o 

resultado das 

competicións con 

deportividade 

 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.6. Recoñece e 

respecta as normas 

de educación viaria en 

contornos habituais e 

non habituais. 

▪  

▪  ▪ CSC 

▪ CAA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

▪ b 

▪ k 

▪ m 

▪ B2.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a das 

demais persoas mostrando una 

actitude crítica cara ao modelo 

estético-corporal socialmente 

vixente. 

▪ B2.1. Valorar, aceptar e 

respectar a propia realidade 

corporal e a das demais persoas, 

mostrando unha actitude 

reflexiva e crítica. 

▪ EFB2.1.1. Respecta a 

diversidade de 

realidades corporais e 

de niveis de 

competencia motriz 

entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

▪ Respectar a 

diversidade de 

realidades corporais 

e de niveis de 

competencia motriz 

entre os nenos e 

nenas da clase 

▪ CSC 

▪ CAA 
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▪ B2.2. Seguridade, confianza nun 

mesmo e nas demais persoas. 

▪ B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 

▪ EFB2.1.2. Toma de 

conciencia das 

esixencias e 

valoración do esforzo 

que comportan as 

aprendizaxes de 

novas habilidades. 

▪  ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

▪ b 

▪ j 

▪ k 

▪ B3.1. Adaptación da execución 

das habilidades motrices a 

situacións de práctica de 

complexidade crecente, con 

eficiencia, seguridade e 

creatividade.  

▪ B3.2. Realización combinada de 

desprazamentos, saltos, xiros, 

lanzamentos e recepcións. 

▪ B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

▪ EFB3.1.1. Adapta os 

desprazamentos a 

diferentes tipos de 

contornos e de 

actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas axustando 

a súa realización aos 

parámetros espazo-

temporais e mantendo 

o equilibrio postural. 

▪  ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ B3.3. Adaptación das habilidades 

motrices a contornos de práctica 

non habituais que favorezan 

toma de decisións, con 

seguridade e autonomía: o 

medio natural. 

▪ B3.4. Control e dominio motor e 

corporal desde unha formulación 

previa á acción. 

▪ B3.5. Mellora das capacidades 

físicas básicas de forma xenérica 

e orientada á execución das 

habilidades motrices, 

recoñecendo a influencia da 

condición física na mellora 

destas. 

▪ B3.6. Autonomía e confianza nas 

propias habilidades motrices en 

situacións e contornos non 

habituais. 

▪ B3.7. Valoración do esforzo e o 

traballo ben executado desde o 

punto de vista motor como base 

para a propia superación. 

▪ B3.8. Disposición favorable a 

▪ EFB3.1.2. Adapta a 

habilidade motriz 

básica de salto a 

diferentes tipos de 

contornos e de 

actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas, axustando 

a súa realización aos 

parámetros espazo-

temporais e mantendo 

o equilibrio postural. 

▪  ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.3. Adapta as 

habilidades motrices 

básicas de 

manipulación de 

obxectos (lanzamento, 

recepción, golpeo etc.) 

a diferentes tipos de 

contornos e de 

actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas, aplicando 

correctamente os 

xestos e utilizando os 

segmentos 

dominantes e non 

▪  ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 195 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando as propias 

posibilidades e limitacións, así 

como a existencia de diferenzas 

no nivel de habilidade. 

dominantes. 

▪ EFB3.1.4 Aplica as 

habilidades motrices 

de xiro a diferentes 

tipos de contornos e 

de actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas, tendo en 

conta os tres eixes 

corporais e os dous 

sentidos, e axustando 

a súa realización aos 

parámetros espazo-

temporais e mantendo 

o equilibrio postural. 

▪  ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.5. Mantén o 

equilibrio en diferentes 

posicións e 

superficies. 

▪  ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ EFB3.1.6. Realiza e 

propón actividades 

físicas e xogos no 

medio natural ou en 

contornos non 

habituais, adaptando 

as habilidades 

motrices á diversidade 

e incerteza 

procedente do 

contorno e ás súas 

posibilidades. 

 

 

 

 

▪ Realizar e propoñer 

actividades físicas e 

xogos no medio 

natural ou en 

contornos non 

habituais, adaptando 

as habilidades 

motrices á 

diversidade e 

incerteza procedente 

do contorno e ás 

súas posibilidades. 

 

 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

▪ b 

▪ d 

▪ j 

▪ k 

▪ m 

▪ o 

▪ B4.1. O corpo e o movemento. 

Exploración, conciencia e gozo 

das posibilidades e recursos da 

linguaxe corporal. 

▪ B4.2. Recoñecemento e 

utilización creativa das zonas 

corporais e compoñentes do 

▪ B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

▪ EFB4.1.1. Representa 

personaxes, 

situacións, ideas, 

sentimentos, 

utilizando os recursos 

expresivos do corpo 

individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

▪  ▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 
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movemento expresivo: espazo, 

tempo e a intensidade. Zonas 

corporais: de equilibrio (pernas e 

pés), de forza (centro de 

gravidade corporal), de 

autoridade (peito, ombreiros, 

brazos) e expresiva (rostro, 

mirada e pescozo). 

▪ B4.3. Expresión e comunicación 

de sentimentos e emocións 

individuais e compartidas a 

través do corpo, o xesto e o 

movemento. 

▪ B4.4. Execución de bailes ou 

danzas do folclore popular 

galego valorando a importancia 

da súa conservación e difusión. 

Execución de danzas do mundo 

valorando a diversidade como 

factor de enriquecemento 

individual e colectivo. 

▪ B4.5. Participación na 

composición e execución de 

producións grupais a partir de 

estímulos rítmicos, musicais, 

poéticos... Elaboración de bailes, 

▪ EFB4.1.2. Representa 

ou expresa de forma 

creativa movementos 

a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, 

individualmente, en 

parellas ou grupos. 

▪ Representar ou 

expresar de forma 

creativa 

movementos a partir 

de estímulos 

rítmicos ou musicais, 

individualmente, en 

parellas ou grupos. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB4.1.3. Coñece, 

propón e leva a cabo 

bailes e danzas 

representativas da 

cultura galega e 

doutras culturas, 

seguindo unha 

coreografía 

establecida. 

▪  ▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.1.4. Constrúe e 

leva a cabo 

composicións grupais 

en interacción cos 

compañeiros e 

compañeiras 

utilizando os recursos 

expresivos do corpo e 

partindo de estímulos 

musicais, plásticos ou 

▪  ▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 
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coreografías simples ou 

montaxes expresivas. 

verbais. 

▪ b 

▪ d 

▪ j 

▪ k 

▪ B4.6. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

xenéricas e específicas e da 

condición física, participando en 

actividades artístico expresivas.  

▪ B4.7. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as 

montaxes ou coreografías de 

actividades artístico-expresivas 

(espazos, materiais, tempos...) 

para adaptalas ás necesidades 

do grupo. 

▪ B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas 

coa práctica de actividades 

artístico-expresivas. 

▪ EFB4.2.1. Identifica a 

capacidade física 

básica implicada de 

forma máis 

significativa nas 

actividades 

expresivas. 

▪  ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB4.2.2. Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas 

para a mellora das 

habilidades motrices 

implicadas nas 

actividades artístico-

expresivas. 

▪  ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ B5.1. Autonomía na hixiene 

corporal (vestimenta e aseo tras 

o exercicio) e adquisición de 

hábitos posturais e alimentarios 

saudables (incluída a correcta 

hidratación durante e despois do 

exercicio). 

▪ B5.2. Recoñecemento dos 

beneficios da actividade física na 

saúde integral da persoa e 

identificación crítica das 

prácticas pouco saudables 

(sedentarismo, abuso do lecer 

audiovisual, adicción ás novas 

tecnoloxías, consumo de tabaco 

ou alcohol...). Valoración do xogo 

e o deporte como alternativas 

aos hábitos nocivos para a 

saúde. 

▪ B5.3. Adquisición de hábitos de 

quecemento (global e 

específico), de dosificación do 

esforzo e recuperación, 

▪ B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

▪ EFB5.1.1. Interésase 

por mellorar as 

capacidades físicas. 

 

 

▪ Interesarse por 

mellorar as 

capacidades físicas. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB5.1.2. Relaciona 

os principais hábitos 

de alimentación coa 

actividade física 

(horarios de comidas, 

calidade/cantidade 

dos alimentos 

inxeridos etc.). 

▪  ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EFB5.1.3. Recoñece 

os efectos 

beneficiosos do 

exercicio físico para a 

saúde e os 

prexudiciais do 

sedentarismo, dunha 

dieta desequilibrada e 

do consumo de 

alcohol, tabaco e 

outras substancias. 

▪  ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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necesarios para previr lesións. ▪ EFB5.1.4. Adopta e 

promove hábitos 

posturais axeitados na 

súa vida cotiá e na 

práctica da actividade 

física, recoñecendo a 

súa importancia para 

saúde. 

▪ Incorporar nas súas 

rutinas o coidado e 

hixiene do corpo 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ EFB5.1.5. Realiza os 

quecementos de 

forma autónoma e 

sistemática, valorando 

a súa función 

preventiva. 

▪  Realizar os 

quecementos de 

forma autónoma e 

sistemática, 

valorando a súa 

función preventiva. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ k ▪ B5.4. Mellora da condición física 

orientada á saúde en función do 

desenvolvemento psicobiolóxico. 

▪ B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a 

súa relación coa saúde. 

▪ EFB5.2.1. Mostra 

unha mellora global 

con respecto ao seu 

nivel de partida das 

capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

▪  ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.2. Identifica a 

súa frecuencia 

cardíaca e 

respiratoria, en 

distintas intensidades 

de esforzo. 

▪  ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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▪ EFB5.2.3. Adapta a 

intensidade do seu 

esforzo ao tempo de 

duración da 

actividade. 

▪  ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.4. Identifica o 

seu nivel comparando 

os resultados obtidos 

en probas de 

valoración das 

capacidades físicas e 

coordinativas cos 

valores 

correspondentes á 

súa idade 

▪  ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ k ▪ B5.5. Recoñecemento e 

aplicación das medidas básicas 

de prevención e seguridade na 

práctica de actividade física en 

relación coa execución motriz, ao 

uso de materiais e espazos. 

▪ B5.6. Valoración da actividade 

física como factor esencial no 

mantemento e mellora da saúde. 

Aprecio, gusto e interese polo 

coidado do corpo. 

 

▪ B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

▪ EFB5.3.1 Explica e 

recoñece as lesións e 

enfermidades 

deportivas máis 

comúns, así como as 

accións preventivas e 

os primeiros auxilios. 

▪  ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliacióm Estándares de 

aprendizaxe 

Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ m 

▪ B6.1. Uso adecuado das 

estratexias básicas dos xogos 

relacionadas coa cooperación, a 

oposición e a cooperación-

oposición. 

▪ B6.2. Aceptación e respecto cara 

ás normas, regras e persoas que 

participan no xogo. Elaboración e 

cumprimento dun código de xogo 

limpo. 

▪ B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para resolver as 

situacións motrices, actuando de 

forma individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando as 

diferentes funcións implícitas en 

xogos e actividades 

▪ EFB6.1.1. Utiliza os 

recursos adecuados 

para resolver 

situacións básicas de 

táctica individual e 

colectiva en diferentes 

situacións motrices. 

▪  ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB6.1.2. Realiza 

combinacións de 

habilidades motrices 

básicas axustándose 

a un obxectivo e a uns 

parámetros espazo-

temporais. 

▪ Realizar 

combinacións de 

habilidades motrices 

básicas axustándose 

a un obxectivo e a 

uns parámetros 

espazo-temporais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ d 

▪ k 

▪ m 

▪ B6.3. O xogo e o deporte como 

fenómenos sociais e culturais. 

Práctica de xogos e actividades 

deportivas de diferentes 

▪ B6.2. Coñecer, valorar e poñer 

en práctica a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de 

Galicia. 

▪ EFB6.2.1. Expón as 

diferenzas, 

características e/ou 

relacións entre xogos 

populares, deportes 

▪  ▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 



CEIP FOGAR ,CARBALLO

 www.edu.xunta.es/centros/ceipfogar 

 

      

 203 

▪ o modalidades con dificultade 

crecente. 

▪ B6.4. Coñecemento, práctica e 

valoración dos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

Coñecemento e práctica de 

xogos doutras culturas. 

colectivos, deportes 

individuais e 

actividades natureza. 

▪ EFB6.2.2. Recoñece a 

riqueza cultural, a 

historia e a orixe dos 

xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

▪  ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

 

 

▪ EFB6.2.3. Realiza e 

pon en valor distintos 

xogos e deportes 

tradicionais de Galicia 

respectando os 

principios e regras 

específicas destes. 

▪  ▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ B6.5. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

xenéricas e específicas e da 

condición física, participando en 

xogos predeportivos e en 

predeportes. Recoñecer e 

valorar a posibilidade de cambiar 

as regras de xogo (espazos, 

materiais, tempos...) para 

▪ B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas 

coa práctica de actividades 

físico-deportivas. 

▪ EFB6.3.1. Identifica a 

capacidade física 

básica implicada de 

forma máis 

significativa nos 

exercicios. 

▪  ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB6.3.2. Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas 

▪  ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 
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adaptalas ás necesidades do 

grupo. 

▪ B6.6. Uso adecuado das 

estratexias básicas dos xogos 

relacionadas coa cooperación, a 

oposición e a cooperación-

oposición. 

para a mellora das 

habilidades motrices. 

▪ EFB6.3.3. Distingue 

na práctica de xogos e 

deportes individuais e 

colectivos estratexias 

de cooperación e de 

oposición. 

▪  ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB6.3.4. Describe os 

exercicios realizados, 

usando os termos e 

coñecementos que 

sobre o aparello 

locomotor se 

desenvolven na área 

de Ciencias da 

natureza. 

▪ Describir os 

exercicios 

realizados, usando 

os termos e 

coñecementos que 

sobre o aparello 

locomotor se 

desenvolven na área 

de Ciencias da 

natureza. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ k 

▪ l 

▪ n 

▪ o 

▪ B6.7. Iniciación ao deporte de 

orientación (colexio, parque, 

medio natural). Toma de 

contacto co compás. 

Participación na organización e 

▪ B6.4. Manifestar respecto cara á 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando 

accións concretas dirixidas á súa 

preservación. 

▪ EFB6.4.1. Faise 

responsable da 

eliminación dos 

residuos que se xeran 

as actividades no 

medio natural. 

▪  ▪ CSC 

▪ CAA 
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desenvolvemento de xogos de 

orientación. 

▪ B6.8. Práctica responsable de 

actividades físicas lúdicas e 

deportivas nas saídas á contorno 

natural de Galicia. 

▪ 6.9. Coñecemento, goce, 

coidado e valoración da 

natureza. 

▪ EFB6.4.2. Utiliza os 

espazos naturais 

respectando a flora e 

a fauna do lugar. 

▪ Utilizar os espazos 

naturais respectando 

a flora e a fauna do 

lugar. 

▪ CSC 

▪ CAA 

14. Perfís competenciais 

PERFÍS COMPETENCIAIS SEXTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA 

(CMCT) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

COMPETENCIA 
APRENDER A 

APRENDER (CAA) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

COMPETENCIA 
DE SENTIDO DE 

LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 
(CSIEE) 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

(CCEC) 

Falar e escoitar  

LGB1.4.1. Participa 

axeitadamente nunha 

conversa entre 

iguais,  

comprendendo o que 

di o interlocutor e 

intervindo coas 

Resolución de 

problemas 

MTB2.2.1. Interpreta en 

textos numéricos e da 

vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e 

decimais ata as 

milésimas), utilizando 

LGB2.5.3. Utiliza 

dicionarios dixitais para 

interpretar a 

información dun texto.  

15%  

LGB3.5.2. Emprega 

procesadores de textos 

LGB2.3.3. Realiza o 

resumo dun texto. 25%  

LCB3.2.4. Emprega 

estratexias de procura 

e selección da 

información: tomar 

notas, elaborar 

esquemas, guións, 

LCB1.1.4. Aplica as 

normas 

sociocomunicativas: 

escoita atenta, 

espera de quendas 

participación 

respectuosa, 

adecuación á 

intervención da 

MTB1.4.1. Propón a 

resolución de retos 

e problemas coa 

precisión, co 

esmero e co 

interese apropiado 

ao nivel educativo e 

a dificultade da 

situación.35% 

EFB6.2.3. Realiza e 

pon en valor 

distintos xogos e 

deportes 

tradicionais de 

Galicia respectando 

os principios e 

regras específicas 

destes. 20% 
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propostas propias.  

5%  

 LGB1.4.3. Fai 

pequenas 

exposicións na aula 

adecuando o 

discurso ás diferentes 

necesidades 

comunicativas 

(narrar, describir e 

expoñer), utilizando o 

dicionario se é 

preciso. 10%  

Ler e comprender  

 LGB2.7.2. Le textos 

en voz alta con fluidez 

e precisión. 10%  

LCB2.2.2. 

Comprende, con 

certo grado de 

detalle, diferentes 

tipos de textos  

razoamentos apropiados 

e interpretando o valor 

de posición de cada 

unha das súas cifras. 

20%  

MTB2.9.2. Reflexiona 

sobre o procedemento 

aplicado á resolución de 

problemas: revisando as 

operacións empregadas, 

as unidades dos 

resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solucións no contexto e 

buscando outras formas 

de resolvelo.20%  

Cálculo 

 

MTB2.8.12. Elabora e 

emprega estratexias de 

cálculo mental. 10%  

Medida 

de maneira autónoma. 

35%  

LCB3.8.1. Usa con 

eficacia Internet e as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

escribir, presentar os 

textos e buscar 

información, crear 

táboas e gráficas.50%  

 

borradores e mapas 

conceptuais. 25%  

CNB1.1.1. Busca, 

selecciona e organiza 

información concreta 

relevante,analízaa, 

obtén conclusións, 

elabora informes, para 

o rexistro de plan de 

traballo e comunica, de 

forma oral e escrita, as 

conclusións.25 %  

EMB2.2.7. Analiza as 

interpretacións feitas, 

recoñece erros e 

amosa interese por 

traballar para corrixilos. 

25%  

 

persoa interlocutora, 

papel de persoa 

moderadora e certas 

normas de cortesía. 

25% LCB1.3.4. 

Participa activamente 

e de forma 

construtiva nas 

tarefas de aula, 

cooperando en 

situación de 

aprendizaxe 

compartida. 25% 

CNB1.3.1. Utiliza 

estratexias para 

estudar e traballar de 

forma eficaz, 

individualmente e en 

equipo, amosando 

habilidades para a 

resolución pacífica de 

conflitos. 25% 

EFB1.3.5. Acepta 

formar parte do grupo 

que lle corresponda e 

o resultado das 

MTB1.5.1. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

e os procesos 

desenvoltos, 

valorando as ideas 

claves, aprendendo 

para situacións 

futuras similares 

35% CB1.3.3. 

Participa 

activamente en 

diversas situacións 

de comunicación: 

debates e diálogos. 

15%  

EFB1.3.2. 

Demostra 

autonomía e 

confianza en 

diferentes 

situacións, 

resolvendo 

problemas motores 

con 

LGB5.1.2. Valora os 

textos da literatura 

galega (oral ou non) 

como fonte de 

coñecemento da 

nosa cultura e como 

recurso de gozo 

persoal. 30%  

EPB1.1.1. Valora e 

respecta os 

diferentes tipos de 

expresión 

plástica.30% 

LCB5.5.2. 

Memoriza e 

reproduce textos 

orais adecuados a 

súa idade: contos, 

poemas, cancións, 

refráns, adiviñas. 

20%  
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atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a 

súa intención 

comunicativa 

(informativos, 

literarios, prescritivos 

e persuasivos). 15% 

 Escribir  

LGB3.1.2. Elabora o 

texto cunha estrutura 

clara, con coherencia 

e cohesionando os 

enunciados. 15%   

CNB1.4.2. Presenta 

un informe, de forma 

oral ou escrita, 

empregando 

soportes variados, 

recollendo 

información de 

diferentes fontes 

MTB3.1.1. Estima 

lonxitudes, capacidades, 

masas, superficies e 

volumes de obxectos e 

espazos coñecidos 

elixindo a unidade e os 

instrumentos máis 

axeitados para medir e 

expresar unha medida, 

explicando de forma oral 

o proceso seguido e a 

estratexia utilizada. 15%  

Xeometría  

 

MTB4.5.1. Comprende e 

describe situacións da 

vida cotiá, e interpreta e 

elabora representacións 

espaciais (planos, 

esbozos de itinerarios, 

maquetas,...), utilizando 

as nocións xeométricas 

básicas (situación, 

movemento, paralelismo, 

perpendicularidade, 

escala, simetría, 

competicións con 

deportividade. 25% 

 

espontaneidade e 

creatividade.15%  
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(directas, libros, 

internet) cando 

traballa de forma 

individual ou en 

equipo na realización 

de proxectos, 

experiencias sinxelas 

e pequenas 

investigacións. 15%  

Gramática,   

vocabulario e 

ortografía 

LGB3.1.4. Aplica a 

norma lingüística: 

ortografía, 

acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa 

unha linguaxe non 

sexista. 25% Ed. 

Literaria  

 LGB5.3.1. Recoñece 

as características 

fundamentais dos 

diferentes xéneros 

perímetro e 

superficie).20%  

Tratamento  de 

información 

CNB1.1.1. Busca, 

selecciona e organiza 

información concreta e 

relevante, analízaa, 

obtén conclusións, 

elabora informes para o 

rexistro de plan de 

traballo e comunica, de 

forma oral e escrita, as 

conclusións. 15%  
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literarios: narrativa, 

poesía e teatro. 5%  
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1.  INTRODUCIÓN 

 

Esta programación foi elaborada aplicando a LOE -DECRETO 330/2009; do 
4 de xuño; polo que se establece o currículo da educación infantil na 
Comunidade Autónoma de Galicia e está dirixida para 6º de Educación 
Infantil.  

 

1.1 Obxectivos 

 Dentro do 2º ciclo de Educación Infantil e na área de comunicación e 
representación aparecen os seguintes obxectivos: 

a) Utilizar a lingua como instrumento de comunicación; de representación; 

aprendizaxe e gozo; de expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua 

oral como un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 

b) Expresar emocións; sentimentos; desexos e ideas mediante a lingua oral e 

a través doutras linguaxes; elixindo a que mellor se axuste á intención e á 

situación. 

c) Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos; adoptando 

unha actitude positiva cara á lingua; tanto propia coma estranxeira. 

d) Comprender; reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando 

actitudes de valoración; gozo e interese cara a eles. 

e) Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como instrumento de comunicación; 

información e gozo. 

f) Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes e realizar actividades de representación e expresión artística 

mediante ou emprego de diversas técnicas. 

g) Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en 

actividades dentro da aula; e mostrar interese e gozo ao participar nestes 

intercambios comunicativos. 

 

1.2 Contribución á adquisición das competencias básicas 



 

 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia 

en comunicación lingüística de xeito directo; completando; enriquecendo e 

enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira; baseada no 

desenvolvemento de habilidades comunicativas; contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a 

primeira lingua. 

 

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é 

primordial no discurso oral dado que as habilidades de escoitar; falar e 

conversar; adquiren unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo; a 

aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao 

desenvolver a habilidade para expresarse. 

 

A partir da adquisición da linguaxe; esta convértese en vehículo do pensamento 

humano; en instrumento para a interpretación e a representación da realidade e 

na ferramenta de  aprendizaxe por excelencia.  Esta materia contribúe  ao  

desenvolvemento  da competencia para aprender a aprender posto que 

acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e 

recursos diferentes para a comprensión e a expresión.. 

 

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da 

competencia social e cidadá. As linguas sérvenlles aos/ás falantes para 

comunicarse socialmente; forman parte da cultura común das diferentes 

comunidades e nacións. Pero tamén; en boa medida; son vehículo de 

comunicación e transmisión cultural; e favorecen o respecto; o interese e a 

comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación 

das diferenzas culturais e de comportamento. 

 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa 
competencia en tratamento da información e competencia dixital. A utilización 



 

 

de recursos dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia e este uso cotián 
contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. 

 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais 

propias da lingua e dos países nos que se fala e; polo tanto; contribúe a adquirir 

a competencia artística e cultural xa que propicia unha aproximación a obras ou 

autores que contribuíron á creación artística; como na literatura infantil. 

 

O coñecemento dunha lingua estranxeira tamén contribúe á adquisición da 

competencia en autonomía e iniciativa persoal; en varios sentidos. O currículo 

fomenta o traballo cooperativo na aula; e o manexo de recursos e habilidades 

persoais dentro da área “O coñecemento de si mesmo/a e a autonomía persoal”; 

e isto supón poñer en funcionamento determinados procedementos que 

permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións no traballo; 

propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. 

 

Finalmente; e a pesar de que a Competencia no coñecemento e a interacción 
co mundo físico e a Competencia matemática non se mencionan 
especificamente nos obxectivos para Lingua Estranxeira; por mor da natureza 
dos materiais; pódense atopar moitas oportunidades de empezar a desenvolver 
tamén estas competencias. 

 

 

2. METODOLOXÍA 

2.1 Metodoloxía empregada 

Dado que nesta idade se está aínda adquirindo ou asentando a lingua nai; 

debemos prestar unha especial atención á introdución da lingua estranxeira; de 

modo moi paulatino; e a través da oralidade; propiciando especialmente a 

colaboración coa titora da clase; coa que compartiremos metodoloxía e 

seguiremos as súas rutinas e procedementos. En todo momento os conceptos 

a adquirir estarán relacionados cos da programación da clase. Trataremos de 

crear situacións nas que o alumnado precise comunicarse en inglés; ou nas que 



 

 

vexa lóxico que se use esta lingua. As seguintes son pautas xerais para 

fomentar o uso do inglés na clase: 

- As rutinas: diariamente saudaremos ou nos presentaremos en 

inglés. 

- Chants/ Songs: as rimas e as cancións favorecen a adquisición da 

lingua a través do ritmo e as repeticións e usarémolas para presentar 

o novo vocabulario. 

- Role- play/ Drama: a representación de historias coñecidas (ou non) 

axudará á adquisición  e reprodución na nova lingua. 

- Actividades TPR/Xogos: utilizaremos actividades de resposta non 

verbal; ou resposta física para favorecer a produción verbal ou non. Os 

xogos a desenvolver propiciarán as respostas e a comunicación en 

inglés. 

- Linguaxe de aula: as instrucións 

sinxelas se darán en inglés: 

Silence; please! Sit down 

 

2.2 Medios didácticos 

- Fichas diversas de diferentes editoriais 

- Flashcards  

- Marionetas 

- Pósters 

- Xogos 

 

2.3 Recursos 

 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 

Lector de CD   

Aula Lector de DVD 

CD’s e DVD’s 

Ordenador 

 



 

 

3. AVALIACIÓN 

 

3.1 Criterios 

• Recoñece de forma auditiva algunhas palabras en 

inglés 

• Reproduce certas palabras e expresións en inglés 

• Participa nas actividades individuais e colectivas mostrando interese 

• Comprende ordes simples dando unha resposta física/oral 

• Respecta as normas 

• Repite as palabras coñecidas 

• Remata o traballo 

 

3.2  Instrumentos 

• Observación directa e sistemática das actividades na aula 

• Recollida de observacións sobre as respostas non verbais e verbais 

• Evolución das fichas de traballo 

 

3.3  ACTITUDES 

• Mostra interese en aprender. 

• Esfórzase por facer ben os traballos. 

• Esfórzase por empregar o vocabulario dado. 

• Participa nas actividades e xogos da clase. 

• Respecta as rutinas da clase. 

• Respecta as normas da clase. 

 

4.CONTIDOS 

 



 

 

UNIT 1: HELLO !(September) 

• Linguaxe activa 

Hello; bye-bye; happy, sad;  

• Linguaxe pasiva 

I am... Up and down 

Sit down!; Listen to me; Thank you 

 

UNIT 2: COLOURS (October) 

 

• Linguaxe activa 

Blue, red, yellow, green, orange, pink 

Baby; mummy; daddy; sister; brother; family; hello; bye-bye; numbers; 

animals and colours  

 

• Linguaxe pasiva 

Square, circle, triangle, sit down, stand up, what colour is it? What’s your 

favourite colour? Big, small 

UNIT 3: HALLOWEEN (October) 

 

• Linguaxe activa 

Pumpkin; witch, ghost, monster, Happy Halloween Spider; black 

 

• Linguaxe pasiva 

Colour the pumpkin orange;  

 

UNIT 4: MY FAVOURITE TOY(November) 

 

• Linguaxe activa 



 

 

Car, bike, doll, teddy bear, numbers 1 to 5 

 

• Linguaxe pasiva 

What´s that? Is it a...? colours, What’s your 

favourite toy? Do you like...? Yes, No.. 

 

 

UNIT 5: CHRISTMAS (December) 

 

• Linguaxe activa: 

Christmas tree/ card/ sock. Christmas day; Merry Christmas!Father Christmas.  

Present; 

• Linguaxe pasiva 

Decorate the christmas tree, snowflakes 

 

UNIT 6: MY BODY (January) 

 

• Linguaxe activa 

Face, eyes, nose, mouth, ears 

 

• Linguaxe pasiva 

Touch your nose, ears, mouth, face... clap, tap, turn around; everyone; Stand 

up/sit down; everyone; Again? Boy, girl, I can, I cannot, jump, swim, What’s 

missing? 

 

UNIT 7: WEATHER (February/March) 

 

• Linguaxe activa 

Hot; cold; cloudy; sunny; rainy; clothes 



 

 

• Linguaxe pasiva 

Today it’s sunny...etc; Put on...; It’s hot!; It’s cold!  

 

UNIT 8: CARNIVAL (February) 

• Linguaxe activa: 

Carnival parade; Carnival mask. I’m a ... 

• Linguaxe pasiva 

Put on; take off... 

 

UNIT 9: FARM ANIMALS (March) 

• Linguaxe activa 

Cow, horse, sheep, chicken; numbers 1 to 5 

• Linguaxe pasiva 

What’s your favourite animal? Have you got a ...? Yes, No,  

Colour your animals; The cow goes...  

 

UNIT 10: EASTER (April) 

 

• Linguaxe activa 

Easter Bunny; Easter eggs; chocolates; basket; chicken 

 

• Linguaxe pasiva 

Hop; hands; ears; run Colour the Easter  eggs. 

 

UNIT 11: FAMILY DAY (May) 

 

• Linguaxe activa: 



 

 

Family: mummy; daddy; brother; sister and  baby  

• Linguaxe pasiva: 

Well done!; This is my family, this is my ... Now; listen to the story; Let´s 

sing the song; Look at me!! 

 

UNIT 11: PICNIC (June) 

 

• Linguaxe activa 

Fruit: orange, melon, lemon, banana, apple 

Numbers from one to seven 

Days of the week 

• Linguaxe pasiva 

Do you like...? I like ...; I don’t like...; What´s your favourite fruit? Healthy, 

unhealthy, yummy, yucky! Let’s sing the song! Are you hungry? Yes, I am, 

No, I am not 

 

5. PROCEDEMENTOS 

• Participar nas rutinas da clase. 

• Saudar e despedirse. 

• Escoitar  e repetir palabras; expresións e cancións. 

• Escoitar historias sinxelas. 

• Ver pequenas películas no DVD/ordenador. 

• Recoñecer e seguir instrucións simples en inglés. 

• Relacionar imaxes ou obxectos coa palabra escoitada. 

• Responder non verbalmente a ordes sinxelas. 

• Responder verbalmente a preguntas/ordes sinxelas. 

• Recoñecer o vocabulario e instrucións dadas. 



 

 

• Recoñecer os números; cores e tamaños dados. 

• Reproducir o vocabulario traballado na clase. 

• Participar nas dramatizacións; actividades e xogos da clase. 

• Realizar manualidades sinxelas. 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Terase en conta a atención á diversidade  de niveis; estilos e ritmos de 

aprendizaxe; de intereses e capacidades dos alumnos: 

• ENSINO TITORADO . 
   



 

 

7. INCORPORACIÓN DAS TICS NA AULA 

Actividades TIC: actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe 

Ligazóns a Internet: aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura de 
imaxes; información ou curiosidades e selección e organización para transformar 
estes elementos en coñecemento. 

 

8. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

ADECUACIÓN  
RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

 
Preparación da 

clase e dos 

materiais didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 

desenvolvemento das clases. 
  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 

características do grupo.
  

 

Utilización dunha 

metodoloxía 

adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 

Considérase a interdisciplinariedade (en actividades; 

tratamento dos contidos etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 
  

 

 

Regulación da 

práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as 

aprendizaxes. 
  

Os criterios de promoción están acordados entre os 

profesores.
  

 

 

 

 

Avaliación das 

aprendizaxes e 

información que 

deles se lles dá aos 

alumnos e ás 

familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse 

vinculados aos obxectivos e aos contidos. 
  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 

numerosas variables da aprendizaxe. 
  

Os criterios de cualificación están axustados á 

tipoloxía de actividades planificadas. 
  

Os criterios de avaliación e os criterios de 

cualificación déronse a coñecer: 

• Aos alumnos. 

• Ás familias.

  

 

 

 

 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as 

dificultades de aprendizaxe. 
  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e 

ritmos de aprendizaxe. 
  



 

 

Utilización de 

medidas para a 

atención á 

diversidade 

As medidas e os recursos ofrecidos foron 

suficientes. 
  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo 

equipo docente atendendo aos informes 

psicopedagóxicos. 

  

9. MODIFICACIÓN PROPOSTAS PARA A MELLORA DA PROGRAMACIÓN 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as re programacións que sexan necesarias para 

actualizar a programación de aula en caso de que non se poda seguir o 

programado; xa sexa por exceso de festividades; saídas; ritmo do alumnado; 

metodoloxía empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe 

para detectar os posibles erros e tentar melloralos con vistas ao próximo curso. 
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1.  INTRODUCIÓN 

 

Esta programación foi elaborada aplicando a LOE -DECRETO 330/2009; do 4 de 
xuño; polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade 
Autónoma de Galicia e está dirixida para 5º de Educación Infantil.  

 

1.1 Obxectivos 

 Dentro do 2º ciclo de Educación Infantil e na área de comunicación e representación 

aparecen os seguintes obxectivos: 

a) Utilizar a lingua como instrumento de comunicación; de representación; 

aprendizaxe e gozo; de expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral 

como un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 

b) Expresar emocións; sentimentos; desexos e ideas mediante a lingua oral e a 

través doutras linguaxes; elixindo a que mellor se axuste á intención e á 

situación. 

c) Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos; adoptando unha 

actitude positiva cara á lingua; tanto propia coma estranxeira. 

d) Comprender; reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de 

valoración; gozo e interese cara a eles. 

e) Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como instrumento de comunicación; información e 

gozo. 

f) Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes 

e realizar actividades de representación e expresión artística mediante ou 

emprego de diversas técnicas. 

g) Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

dentro da aula; e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

 

 

 



 

 

1.2 Contribución á adquisición das competencias básicas 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en 

comunicación lingüística de xeito directo; completando; enriquecendo e enchendo de 

novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha 

aprendizaxe da lingua estranxeira; baseada no desenvolvemento de habilidades 

comunicativas; contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. 

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial 

no discurso oral dado que as habilidades de escoitar; falar e conversar; adquiren 

unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo; a aprendizaxe da lingua 

estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade 

para expresarse. 

A partir da adquisición da linguaxe; esta convértese en vehículo do pensamento 

humano; en instrumento para a interpretación e a representación da realidade e na 

ferramenta de  aprendizaxe por excelencia.  Esta materia contribúe  ao  

desenvolvemento  da competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a 

capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes 

para a comprensión e a expresión.. 

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia 

social e cidadá. As linguas sérvenlles aos/ás falantes para comunicarse socialmente; 

forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén; 

en boa medida; son vehículo de comunicación e transmisión cultural; e favorecen o 

respecto; o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o 

recoñecemento e a aceptación das diferenzas culturais e de comportamento. 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia 

en tratamento da información e competencia dixital. A utilización de recursos dixitais 

para a aprendizaxe é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao 

desenvolvemento desta competencia. 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais 

propias da lingua e dos países nos que se fala e; polo tanto; contribúe a adquirir a 

competencia artística e cultural xa que propicia unha aproximación a obras ou 

autores que contribuíron á creación artística; como na literatura infantil. 



 

 

O coñecemento dunha lingua estranxeira tamén contribúe á adquisición da 

competencia en autonomía e iniciativa persoal; en varios sentidos. O currículo fomenta 

o traballo cooperativo na aula; e o manexo de recursos e habilidades persoais dentro 

da área “O coñecemento de si mesmo/a e a autonomía persoal”; e isto supón poñer 

en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de 

iniciativas e toma de decisións no traballo; propiciando así a autonomía e a iniciativa 

persoal. 

Finalmente; e a pesar de que a Competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico e a Competencia matemática non se mencionan especificamente nos 

obxectivos para Lingua Estranxeira; por mor da natureza dos materiais; pódense 

atopar moitas oportunidades de empezar a desenvolver tamén estas competencias. 

 

2. METODOLOXÍA 

 

2.1 Metodoloxía empregada 

Dado que nesta idade se está aínda adquirindo ou asentando a lingua nai; debemos 

prestar unha especial atención á introdución da lingua estranxeira; de modo moi 

paulatino; e a través da oralidade; propiciando especialmente a colaboración coa titora 

da clase; coa que compartiremos metodoloxía e seguiremos as súas rutinas e 

procedementos. En todo momento os conceptos a adquirir estarán relacionados cos 

da programación da clase. Trataremos de crear situacións nas que o alumnado 

precise comunicarse en inglés; ou nas que vexa lóxico que se use esta lingua. As 

seguintes son pautas xerais para fomentar o uso do inglés na clase: 

- As rutinas: diariamente saudaremos ou nos presentaremos en inglés. 

- Chants/ Songs: as rimas e as cancións favorecen a adquisición da lingua a 

través do ritmo e as repeticións e usarémolas para presentar o novo 

vocabulario. 

- Role- play/ Drama: a representación de historias coñecidas (ou non) 

axudará á adquisición  e reprodución na nova lingua. 

- Actividades TPR/Xogos: utilizaremos actividades de resposta non verbal; ou 

resposta física para favorecer a produción verbal ou non. Os xogos a 

desenvolver propiciarán as respostas e a comunicación en inglés. 



 

 

- Linguaxe de aula: as instrucións sinxelas se darán en inglés: Silence; please! 

Sit down 

 

2.2 Medios didácticos 

- Fichas diversas de diferentes editoriais 

- Flashcards  

- Marionetas 

- Pósters 

- Xogos 

 

2.3 Recursos 

 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 

Lector de CD   

Aula Lector de DVD 

CD’s e DVD’s 

Ordenador 

 

3. AVALIACIÓN 

3.1 Criterios 

• Recoñece de forma auditiva algunhas palabras en inglés 

• Reproduce certas palabras e expresións en inglés 

• Coñece as rutinas da clase de inglés 

• Comprende ordes simples dando unha resposta física/oral 

• Participa nas actividades individuais e colectivas e mostra interese por elas 

• Amosa iniciativa no desenrolo das 

actividades na aula 

• Respecta as normas 

• Respecta as opinións e proposicións dos demais 



 

 

• Amosa atención durante a escoita dos 

contos, cancións ou vídeos 

• Remata o traballo 

3.2  Instrumentos 

• Observación directa e sistemática das actividades na aula 

• Recollida de observacións sobre as respostas non verbais e verbais 

• Evolución das fichas de traballo 

3.3  ACTITUDES 

• Mostra interese en aprender. 

• Esfórzase por facer ben os traballos. 

• Esfórzase por empregar o vocabulario dado. 

• Participa nas actividades e xogos da clase. 

• Respecta as rutinas da clase. 

• Respecta as normas da clase. 

 

4.CONTIDOS 

UNIT 1: HELLO! (September) 

• Linguaxe activa 

Hello/Good morning!; bye-bye; My name is..., be quiet, girl, boy, yes, no, sunny, 

windy, rainy, cloudy, one, two, three, four, five, six, and yellow, red, blue, green 

• Linguaxe pasiva 

Sit down!; Listen to me; Thank you;  

 

UNIT 2: I WANT TO BE A ROBOT (October) 

• Linguaxe activa 

Dance, clap, point, sit down, stand up, wave 

• Linguaxe pasiva 



 

 

In a circle... Stop!;Can you see?; Point to...; Go and touch...; Listen to me;  

 

UNIT 3: HALLOWEEN (October) 

• Linguaxe activa 

Pumpkin; big; small; Happy Halloween Spider; black, witch, ghost 

• Linguaxe pasiva 

Colour the pumpkin orange; Cut out the pumpkin mask, trick or treat 

 

UNIT 4:  I WANT TO BE A MONSTER(November) 

• Linguaxe activa 

Ears, nose, mouth, eyes, sad, happy 

• Linguaxe pasiva 

Where’s...?;  Can  you  see?;  Give me...;please;Circle what is different; Walk like 

a....; Play....; Be a...; Pick up...; It’s for you!; What’s this?; Draw and colour;  

 

UNIT 5: CHRISTMAS (December) 

• Linguaxe activa: 

Happy Christmas! 

Present; card, stocking 

• Linguaxe pasiva 

Decorate the card  

 

UNIT 6: I WANT TO BE AN ARTIST (January) 

• Linguaxe activa 

Pink, grey, orange, brown, black, white 

• Linguaxe pasiva 

Sit down; Happy; sad; angry; surprised; frightened I can, I cannot 



 

 

UNIT 7: I WANT TO BE A BIRD (February/March) 

• Linguaxe activa 

Mummy, daddy, sister, brother, granny, grandad 

• Linguaxe pasiva 

This is my family, have you got brothers or sisters?  

 

UNIT 8: CARNIVAL (February) 

• Linguaxe activa: 

Carnival parade; Carnival mask. I’m a ... 

• Linguaxe pasiva 

Put on; take off... 

 

UNIT 9:  I WANT TO BE A SUPERHERO (March) 

• Linguaxe activa 

Slide, swing, climbing frame, bike, scooter, trampoline  

• Linguaxe pasiva 

Go like this...; Do you like this... Yes; I do/no,I don’t. 

Match...; I can see a...; Point with me; Can you see a/an...?; Bring me; 

 

UNIT 10: EASTER (April) 

 

• Linguaxe activa 

Easter Bunny; Easter eggs; chocolates; Easter Bunny; eggs; basket; chicken 

• Linguaxe pasiva 

Fat; pat; flop; hop; hands; ears; run Colour the Easter  eggs; Finish the Easter 

egg. 

UNIT 11: I WANT TO BE AN EXPLORER (May) 



 

 

 

• Linguaxe activa: 

Snake, crocodile, monkey, parrot, lion, 

elephant 

 

• inguaxe pasiva: 

Well done!; What can you see?; what is this/that?. What colour is it?; Now; listen 

to the story; Let´s sing the song; Look at me!! 

 

UNIT 11: I WANT TO BE A PRINCE (June) 

 

• Linguaxe activa 

Food: apples, pears, orange, plums, lemon, banana; Yum! Yum!; yucky!  

 

• Linguaxe pasiva 

Do you like…?; Yes, I do; no, I don´t I like ...; I don’t like...; What’s + (colour)?; 

Can you see?; I can see a...´ Colour the food; You need... colours/pencils;  
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1.  INTRODUCIÓN 

Esta programación foi elaborada aplicando a LOE -DECRETO 330/2009; do 4 de 
xuño; polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade 
Autónoma de Galicia e está dirixida para 6º de Educación Infantil.  

 

1.1 Obxectivos 

 Dentro do 2º ciclo de Educación Infantil e na área de comunicación e representación 

aparecen os seguintes obxectivos: 

a) Utilizar a lingua como instrumento de comunicación; de representación; 

aprendizaxe e gozo; de expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral 

como un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 

b) Expresar emocións; sentimentos; desexos e ideas mediante a lingua oral e a través 

doutras linguaxes; elixindo a que mellor se axuste á intención e á situación. 

c) Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos; adoptando unha 

actitude positiva cara á lingua; tanto propia coma estranxeira. 

d) Comprender; reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de 

valoración; gozo e interese cara a eles. 

e) Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu funcionamento 

e valorándoas como instrumento de comunicación; información e gozo. 

f) Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes 

e realizar actividades de representación e expresión artística mediante ou emprego 

de diversas técnicas. 

g) Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

dentro da aula; e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

 

1.2 Contribución á adquisición das competencias básicas 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en 

comunicación lingüística de xeito directo; completando; enriquecendo e enchendo de 

novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha 

aprendizaxe da lingua estranxeira; baseada no desenvolvemento de habilidades 



 

 

comunicativas; contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. 

 

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é 

primordial no discurso oral dado que as habilidades de escoitar; falar e conversar; 

adquiren unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo; a aprendizaxe da lingua 

estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade 

para expresarse. 

 

A partir da adquisición da linguaxe; esta convértese en vehículo do pensamento 

humano; en instrumento para a interpretación e a representación da realidade e na 

ferramenta de  aprendizaxe por excelencia.  Esta materia contribúe  ao  

desenvolvemento  da competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a 

capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes 

para a comprensión e a expresión.. 

 

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia 

social e cidadá. As linguas sérvenlles aos/ás falantes para comunicarse socialmente; 

forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén; en 

boa medida; son vehículo de comunicación e transmisión cultural; e favorecen o 

respecto; o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento 

e a aceptación das diferenzas culturais e de comportamento. 

 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa 

competencia en tratamento da información e competencia dixital. A utilización de 

recursos dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia e este uso cotián contribúe 

directamente ao desenvolvemento desta competencia. 

 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais 

propias da lingua e dos países nos que se fala e; polo tanto; contribúe a adquirir a 



 

 

competencia artística e cultural xa que propicia unha aproximación a obras ou autores 

que contribuíron á creación artística; como na literatura infantil. 

 

O coñecemento dunha lingua estranxeira tamén contribúe á adquisición da 

competencia en autonomía e iniciativa persoal; en varios sentidos. O currículo fomenta 

o traballo cooperativo na aula; e o manexo de recursos e habilidades persoais dentro 

da área “O coñecemento de si mesmo/a e a autonomía persoal”; e isto supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de 

iniciativas e toma de decisións no traballo; propiciando así a autonomía e a iniciativa 

persoal. 

 

Finalmente; e a pesar de que a Competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico e a Competencia matemática non se mencionan especificamente nos 

obxectivos para Lingua Estranxeira; por mor da natureza dos materiais; pódense atopar 

moitas oportunidades de empezar a desenvolver tamén estas competencias. 

 

 

2. METODOLOXÍA 

 

2.1 Metodoloxía empregada 

Dado que nesta idade se está aínda adquirindo ou asentando a lingua nai; debemos 

prestar unha especial atención á introdución da lingua estranxeira; de modo moi 

paulatino; e a través da oralidade; propiciando especialmente a colaboración coa titora 

da clase; coa que compartiremos metodoloxía e seguiremos as súas rutinas e 

procedementos. En todo momento os conceptos a adquirir estarán relacionados cos 

da programación da clase. Trataremos de crear situacións nas que o alumnado precise 

comunicarse en inglés; ou nas que vexa lóxico que se use esta lingua. As seguintes 

son pautas xerais para fomentar o uso do inglés na clase: 

- As rutinas: diariamente saudaremos ou 

nos presentaremos en inglés. 



 

 

- Chants/ Songs: as rimas e as cancións favorecen a adquisición da lingua a 

través do ritmo e as repeticións e usarémolas para presentar o novo 

vocabulario. 

- Role- play/ Drama: a representación de historias coñecidas (ou non) axudará 

á adquisición  e reprodución na nova lingua. 

- Actividades TPR/Xogos: utilizaremos actividades de resposta non verbal; ou 

resposta física para favorecer a produción verbal ou non. Os xogos a 

desenvolver propiciarán as respostas e a comunicación en inglés. 

- Linguaxe de aula: as instrucións sinxelas 

se darán en inglés: Silence; please! Sit 

down 

 

2.2 Medios didácticos 

- Fichas diversas de diferentes editoriais 

- Flashcards  

- Marionetas 

- Pósters 

- Xogos 

 

2.3 Recursos 

 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 
Lector de CD   

Aula Lector de DVD 
CD’s e DVD’s 
Ordenador 

 

3. AVALIACIÓN 

 

3.1 Criterios 



 

 

• Comprende as preguntas dando unha 

resposta física/oral 

• Comprende ordes simples dando unha 

resposta física/oral 

• Ten boa comprensión global do 

vocabulario 

• Repite as palabras coñecidas 

• Amosa boa pronunciación 

• Colabora cos demais 

• Remata o traballo 

 

3.2  Instrumentos 

• Observación directa e sistemática das 

actividades na aula 

• Recollida de observacións sobre as 

respostas non verbais e verbais 

• Evolución das fichas de traballo 

 

3.3  ACTITUDES 

• Mostra interese en aprender. 

• Esfórzase por facer ben os traballos. 

• Esfórzase por empregar o vocabulario 

dado. 

• Participa nas actividades e xogos da clase. 

• Respecta as rutinas da clase. 

• Respecta as normas da clase. 

 



 

 

4.CONTIDOS 

 

UNIT 1: HELLO AGAIN (September) 

• Linguaxe activa 

Hello; bye-bye; numbers and colours 

• Linguaxe pasiva 

Behind; in; on under. 

Is he on the pond?; Is under the tree?; Is he behind the door?; Come here; tree; pond; 

door; 

Here I am; Fold the puppet; glue; scissors; spinner; Sit down!; Listen to me; 

worksheets in your folders; You need crayons; colour the pictures; Thank you; Do 

you know your numbers?; 

Can you count from one to six?; what is it?; table; chair; bag; fold here. 

 

UNIT 2: FAMILY (October) 

 

• Linguaxe activa 

Baby; mummy; daddy; sister; brother; family; hello; bye-bye; numbers; animals and 

colours  

 

• Linguaxe pasiva 

Stand up...; Sit down!; In a circle... Stop!;Can you see?; Point to...; Go and touch...; 

Listen to me; Count and write the numbers; Worksheets in your folders; Cut up...; 

Draw...; fold; glue; Cut up the cards; You need... Shake; wave; pat; stamp; What’s 

my/your favourite colour?; Happy; sad; angry; surprised; frightened. How many can 

you see?; Can you see the number...? One little owl sitting in a tree; Here comes...; 

owl. Let’s look for daddy; Where; oh; where is he?; Is he under the...?; In; on; under; 

behind. Storytime for you and me; Are you my mummy?; No; I’m not your mummy; 

Who’s this?; Bring me... 



 

 

UNIT 3: HALLOWEEN (October) 

 

• Linguaxe activa 

Pumpkin; happy; sad; big; small; Happy Halloween Spider; black 

 

• Linguaxe pasiva 

Match the pumpkins; Colour the pumpkin orange; Cut out the pumpkin mask 

 

UNIT 4: TOYS (November) 

 

• Linguaxe activa 

Drum; boat; robot; plane; phone; trumpet 

Prepositions: in; on; under and behind  

Numbers 1 to 6 

Colours 

 

• Linguaxe pasiva 

Circle  the  toys;  Match  the  toys;  Where’s...?;  Can  you  see?;  Stop  that  noise!; 

Give me...;please;Circle what is different; Walk like a....; Play....; Be a...; Pick up...; It’s 

for you!; What’s this? Trace....; Cut up the cards; Draw and colour; Cut out...; Happy; 

sad; angry; surprised; frightened; Hold hands; everyone; Big smile; everyone; Turn to 

the right/left; everyone; Turn around; everyone; Stand up/sit down; everyone; Again? 

 

UNIT 5: CHRISTMAS (December) 

 

• Linguaxe activa: 

Christmas tree/ card/ sock. Christmas day; Merry Christmas!Father 

Christmas.  



 

 

Present; star; bell; sleigh; snow. 

It’s winter / autumn / summer / spring. It’s cold/hot. 

 

• Linguaxe pasiva 

Decorate the card Pass the Christmas card Here we go round the Christmas tree; 

On Christmas day in the morning.This is the way we open our presents. 

 

UNIT 6: BODY (January) 

 

• Linguaxe activa 

Hair; ears; eyes; nose; mouth; face; numbers 1 to 6; colours 

 

• Linguaxe pasiva 

Touch your... eyes... nose; Comb you hair and wash your face; Open your mouth and 

close your eyes. 

Cut up the cards; What colour is/are...?; A + colour + part of face; What can you see 

through…?; Point to...; Circle ...; Draw you face; Shake you head; Wave you 

arms/fingers; Pat your tummy/legs; Stamp your feet; Sit down; Happy; sad; angry; 

surprised; frightened Early in the morning; Cut up the picture; What’s that noise?; 

Window. 

 

 

UNIT 7: WEATHER (February/March) 

 

• Linguaxe activa 

Hot; cold; windy; sunny; rainy; umbrella; clothes; body 

• Linguaxe pasiva 



 

 

What do we do when the weather’s...?; Today it’s sunny...etc; Put on...; It’s hot!; 

It’s cold! Finish your worksheet; Count and write; Match the clothes; You need 

glue/pencils; Happy; sad; angry; surprised; frightened. 

Numbers; colours; circle; square; triangle; star; flowers; ball; UNIT 8: 

CARNIVAL (February) 

• Linguaxe activa: 

Carnival parade; Carnival mask. I’m a ... 

• Linguaxe pasiva 

Put on; take off... 

 

UNIT 9:  ANIMALS (March) 

 

• Linguaxe activa 

Snake; parrot; monkey; tiger; crocodile; lion; numbers from one to six; 

colours;body parts; animals. 

• Linguaxe pasiva 

Move your arms; open your mouth; Go like this...; Do you like this... Yes; I do/I 

don’t. 

Match...; I can see a...; Point with me; Can you see a/an...?; Bring me; 

Draw your favourite animal; Colour your animals; Happy; sad; angry; surprised; 

frightened; 

A crocodile goes like this... 

 

  



 

 

UNIT 10: EASTER (April) 

 

• Linguaxe activa 

Easter Bunny; Easter eggs; cakes; chocolates; Easter Bunny; eggs; tree; basket; 

chicken 

 

• Linguaxe pasiva 

Fat; pat; flop; hop; hands; ears; run Colour the Easter  eggs; Finish the Easter egg. 

 

UNIT 11: FAMILY DAY (May) 

 

• Linguaxe activa: 

Family: mummy; daddy; brother; sister and  baby  

Envelope; stamp; postcard; address 

 

• Linguaxe pasiva: 

Well done!; What can you see?; what is this/that?. What colour is it?; 

Now; listen to the story; Let´s sing the song; Look at me!! 

 

UNIT 11: PICNIC (June) 

 

• Linguaxe activa 

Food: melon; cherries; chicken; sandwiches; yoghurt; milkshake; Yum! 

Yum!;  

Numbers from one to nine 

Revision of colours; clothes and animals 

 



 

 

• Linguaxe pasiva 

What have you got in…?; Come and circle the ...; Listen and circle; I like 

...; I don’t like...; Match the food; What’s + (colour)?; Can you see?; I can 

see a...´ Colour the food; You need... colours/pencils; Find and number; 

Draw a pícnic; Bring me/Give me... Happy; sad; angry; surprised; 

frightened. What have we got for our picnic?; We’ve got sandwiches. 

 

 

5. PROCEDEMENTOS 

• Participar nas rutinas da clase. 

• Saudar e despedirse. 

• Escoitar  e repetir palabras; 

expresións e cancións. 

• Escoitar historias sinxelas. 

• Ver pequenas películas no 

DVD/ordenador. 

• Recoñecer e seguir instrucións 

simples en inglés. 

• Relacionar imaxes ou obxectos coa 

palabra escoitada. 

• Responder non verbalmente a ordes 

sinxelas. 

• Responder verbalmente a 

preguntas/ordes sinxelas. 

• Recoñecer o vocabulario e 

instruccións dadas. 

• Recoñecer os números; cores e 

tamaños dados. 



 

 

• Reproducir o vocabulario traballado 

na clase. 

• Participar nas dramatizacións; 

actividades e xogos da clase. 

• Realizar manualidades sinxelas. 

 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Terase en conta a atención á diversidade  de niveis; estilos e ritmos de 

aprendizaxe; de intereses e capacidades dos alumnos:

 

• FICHAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN para adaptar ás necesidades 
educativas do alumnado. 

• ENSINO TITORADO . 

   

7. INCORPORACIÓN DAS TICS NA AULA 

Actividades TIC: actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe 

Ligazóns a Internet: aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura 

de imaxes; información ou curiosidades e selección e organización para 

transformar estes elementos en coñecemento. 

 

 

8. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

ADECUACIÓN  
RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

 
Preparación da 

clase e dos 

materiais didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 

desenvolvemento das clases. 
  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 

características do grupo.
  

 Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 

Considérase a interdisciplinariedade (en actividades; 

tratamento dos contidos etc.). 

  



 

 

Utilización dunha 

metodoloxía 

A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 
  

 

 

Regulación da 

práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as 

aprendizaxes. 
  

Os criterios de promoción están acordados entre os 

profesores.
  

 

 

 

 

Avaliación das 

aprendizaxes e 

información que 

deles se lles dá aos 

alumnos e ás 

familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse 

vinculados aos obxectivos e aos contidos. 
  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 

numerosas variables da aprendizaxe. 
  

Os criterios de cualificación están axustados á 

tipoloxía de actividades planificadas. 
  

Os criterios de avaliación e os criterios de 

cualificación déronse a coñecer: 

• Aos alumnos. 

• Ás familias.

  

 

 

 

 

Utilización de 

medidas para a 

atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as 

dificultades de aprendizaxe. 
  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e 

ritmos de aprendizaxe. 
  

As medidas e os recursos ofrecidos foron 

suficientes. 
  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo 

equipo docente atendendo aos informes 

psicopedagóxicos. 

  

 

 

9. MODIFICACIÓN PROPOSTAS PARA A MELLORA DA PROGRAMACIÓN 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para 

actualizar a programación de aula en caso de que non se poda seguir o 

programado; xa sexa por exceso de festividades; saídas; ritmo do alumnado; 

metodoloxía empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe 

para detectar os posibles erros e tentar melloralos con vistas ao próximo curso. 
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Esta programación foi elaborada aplicando a lexislación vixente da 
LOMCE -DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece 
o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

A área de Lingua estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan 
empregala para comprender, falar e conversar, ler e escribir, polo que o seu uso debe ser 
o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na Educación Primaria pártese dunha 
competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda a etapa, 
serán de gran importancia os  coñecementos, capacidades e experiencias nas linguas 
que nenos  e nenas coñecen para comprender e construír significados, estruturas e 
estratexias  durante a súa participación en actos de comunicación. A comprensión das 
diferentes situacións de comunicacións e o coñecemento da estrutura dos textos, 
axudaralles a identificar e adquirir os elementos lingüísticos concretos  presentes nun acto 
comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os 
procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva oral e 
escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva eficacia 
e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, 
televisión…) é un factor condicionante que fai que a maioría das oportunidades de 
aprendizaxe non se den só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta da 
clase de lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para que a comunicación 
e a aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia fai necesaria a 
inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións propias de ámbitos 
diversos ademais do académico, especialmente os das relacións sociais e os medios de 
comunicación. 

 
 
 

2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles 
permitan: 

 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 
como nos grupos sociais cos que se relacionan. 
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d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per- 
soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 
 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 
que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 
situacións cotiás. 
 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro- 
blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 
situacións da súa vida cotiá. 
 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 
xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 
con Galicia. 
 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- 
municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e  
elaboran. 
 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 
de propostas visuais e audiovisuais. 
 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 
as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social. 
 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com- 
portamento que favorezan o seu coidado. 
 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e  nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á 
violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 
 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 
accidentes de tráfico. 
 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 
de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 
importan- tes á cultura e á sociedade galega. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE  
 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 
a) Comunicación lingüística (CCL). 

 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

 
c) Competencia dixital (CD). 

 
d) Aprender a aprender (CAA). 

 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA – INGLÉS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á 
formulación de hipóteses sobre o que se vai 
escoitar en función dos interlocutores que 
participan na interacción e do contexto, en 
situacións de comunicación de carácter 
infantil, moi sinxelas, familiares e habituais, 
e do seu interese. 

- Identificación do tema de textos moi 
sinxelos, adaptados á súa idade e aos seus 
intereses (contos, rimas infantís, cancións). 

- Asociación de palabras e expresións moi 
básicas e moi sinxelas con elementos 
paraverbais. 

- Asociación de palabras e frases moi 
sinxelas a través da linguaxe non verbal ou 
co apoio de ilustracións en soporte papel ou 
dixital. 

- Seguimento non verbal de instrucións moi 

 B1.1. Comprender o sentido xeral 
de textos orais propios da súa 
idade (contos breves e moi 
sinxelos, rimas infantís, adiviñas 
moi evidentes) emitidos con ritmo 
discursivo lento, con claridade e 
de viva voz ou por medios 
técnicos que non distorsionen a 
percepción da mensaxe, con 
apoio visual moi redundante que 
axude á comprensión. 

 B1.2. Comprender preguntas e 
informacións relativas á 
información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos …), sinxelas, 
así como instrucións e peticións 
elementais relativas ao 
comportamento na aula. 

 B1.3. Facer hipóteses sobre o 

 PLEB1.1. Comprende a 
información esencial dun conto, 
rima ou canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha 
pronuncia ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes 
que axuden á comprensión. 

 CCL 

 PLEB1.2.Comprende vocabulario 
moi elemental e sinxelo sobre 
temas familiares acompañados de 
imaxes que os ilustran con 
claridade. 

 CCL 

 PLEB1.3. Comprende preguntas 
moi básicas sobre si mesmo/a 
(nome, idade, gustos...) e a 
información igualmente básica 
sobre outras persoas. 

 CCL 

 CAA 



7 

 

 

 
 
 sinxelas. 

- Repetición, memorización e observación de 
modelos, para a adquisición de léxico e 
estruturas elementais da lingua estranxeira. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación 
moi básicos: iniciación a algúns aspectos 
fonéticos, do ritmo e do ton da lingua 
estranxeira. 

posible sentido dun texto 
apoiándose en elementos 
paraverbais moi evidentes e en 
situacións de comunicación moi 
familiares. 

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos. 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á 
vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentar, dar un 
lapis…). 

 CCL 

 
BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 c 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e 
practicalo varias veces. 

- Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos paralingüísticos. 

- Usar a linguaxe non-verbal que corresponda 
á situación comunicativa (xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou 
corporal). 

- Participar activamente en rutinas de clase, 
representacións, cancións, dramatización 
etc, empregando respostas verbais e non 
verbais (movemento, accións, debuxos, 

 B2.1. Falar de si mesmo/a e de 
persoas da súa contorna 
inmediata, de lugares e 
obxectos achegando 
información moi fundamental: 
idade, nome, gustos, usando 
expresións e frases moi sinxelas 
e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores 
básicos. 

 B2.2. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas que requiran un 
intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares, aínda que 

 PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre 
temas moi próximos a si mesmo/a 
(dicir o seu nome, idade, a súa cor 
favorita, presentar á súa familia, 
indicar os seus gustos) cunha 
pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 CCL 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en 
conversas moi sinxelas e 
elementais (nome, idade, cor 
favoritas ou gustos). 

 CCL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

 CCL 

 CSC 
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modelado ou mímica). 

- Repetir e reproducir en grupo textos orais 
sinxelos seguindo patróns orais. 

- Imitar situacións de comunicación sinxelas a 
través de dramatizacións, de xogos, de 
rutinas etc. 

- Empregar a lingua estranxeira en situacións 
variadas de comunicación (saúdo, 
despedida, presentacións, felicitación ás 
persoas da aula nos seus aniversarios, 
estados de ánimo...). 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación 
moi básicos: iniciación a algúns aspectos 
fonéticos, do ritmo e do ton da lingua estranxeira. 

en ocasións a pronuncia non 
sexa moi clara e poida provocar 
malos entendidos. 

 B2.3. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

 PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
moi sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a 
través de xogos. 

 CCL 

 CSC 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 f 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Actualización moi guiada dos 
coñecementos previos sobre o tipo de 
texto que se vai ler (por ex. como 
acostuman ser os e as personaxes 
dos contos, como remata a historia, 
onde sucede a trama…). 

- Identificación da idea global de textos 
moi sinxelos, elementais e moi 
familiares (contos, cancións ou 
rimas…), e encadrados por imaxes 
redundantes e títulos moi evidentes 
do contido textual. 

- Identificación de palabras clave moi 

 B3.1. Identificar o tema e comprender 
o sentido xeral e as ideas principais 
en textos moi breves, sinxelos e moi 
elementais, e nos que o tema tratado 
e o tipo de texto resulten moi 
familiares, e conteñan apoio visual 
moi redundante en soporte papel ou 
dixital. 

 B3.2. Utilizar as estratexias básicas 
de hipótese para a comprensión do 
sentido xeral e a identificación da 
información esencial do texto. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 

 PLEB3.1. Comprende palabras e 
frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas 
traballados. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia moi 
elemental acompañada de apoio 
visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

 CCL 

 PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o 
tema dun texto elemental a partir 
do titulo do mesmo e das imaxes 
que o ilustran. 

 CCL 

 CAA 
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evidentes, concretas, sinxelas e 
familiares relacionadas cos e coas 
personaxes a través da linguaxe non 
verbal ou co apoio de ilustracións. 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi 
elementais: 

- Iniciación ao proceso de asociación 
global de grafía, pronunciación e 
significado a partir de modelos 
escritos que representan expresións 
orais coñecidas. 

comunicativas elementais 
relacionados coas convencións 
ortográficas máis básicas que 
expresan pausas e exclamacións. 

 B3.4. Ler en voz alta textos moi 
breves, moi elementais e previamente 
traballados oralmente, amosando 
unha entoación e pronuncia 
adecuadas. 

 PLEB3.4. Le en voz alta textos 
moi breves, moi elementais e 
previamente traballados de forma 
oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles e, se cumprise, 
rectificando espontaneamente 

 CCL 

 CAA 

 
BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 f 

 B4.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se 
vai producir: conto, notas, diálogo 
teatral. 

- Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual 
do alumnado e programas 
informáticos. 

- Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema. 

 B4.1. Escribir textos moi curtos e 
sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples illadas, 
utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas máis 
elementais e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo/a, 
da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Utilizar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a produción de 
textos escritos moi sinxelos e 
elementais. 

 PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a 
súa vida cotiá. 

 CCL 

 PLEB4.2. Escribe pequenos 
diálogos ou narracións moi 
sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical máis sinxela. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe frases moi 
sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da 
escritura. 

 CCL 
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- Iniciarse no emprego de 
programas informáticos para 
reproducir mensaxes escritas moi 
sinxelos. 

 B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi 
elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis 
básicos. 

- Iniciación ao proceso de asociación 
global de grafía, pronunciación e 
significado a partir de modelos 
escritos que representan expresións 
orais coñecidas. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección 
palabras e frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha ortografía 
totalmente normalizada. 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de 
facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que se 
observa a reparación da ortografía 
e doutros aspectos relacionados 
coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 

 CCL 

 CAA 

 
BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Interese e curiosidade por aprender unha 
lingua estranxeira. 

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas 
da relación social e cortesía. 

- Interese polo traballo individual, en parellas 
ou grupos. 

 B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, 
despedirse, agradecer, dirixirse aos demais. 

- Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais (nome, 
idade e gustos). 

- Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre obxectos próximos á contorna 
escolar, os días da semana e o tempo 

 B5.1. o seu uso comunicativo. 

 B5.2. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente. 

 B5.3. Obter e dar información 
básica persoal, sobre a súa 
contorna máis inmediata e na 
situación de comunicación 
propia da aula. 

 B5.4. Expresar nocións moi 
básicas e elementais relativas a 
tamaño, cantidade, posesión, 
número calidades físicas, forma 
e cor. 

 B5.5. Expresar e identificar 
estados de ánimo básicos 

 B5.6. Comprender e expresar o 
permiso, o acordo. 

 PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas …) e 
compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de 
apertura cara ao diferente. 

 CSC 

 PLEB5.2. Recoñece e utiliza 
fórmulas básicas de relación 
social. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.3. Participa 
voluntariamente nas actividades 
de aula e amosa curiosidade pola 
lingua e por coñecer aspectos 
socioculturais dos países onde se 
fala. 

 CCL 

 CSIEE 
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atmosférico). 

- Formulación de preguntas e respostas sobre 
obxectos e espazos próximos á contorna 
escolar. 

- Expresión moi elemental da posesión. 

- Expresión do gusto e a preferencia 
(favoritos). 

- Expresión de cantidade. 

- Expresión de estado de ánimo. 

- Expresión de habilidade e capacidade para 
realizar unha acción. 

 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre aspectos 

 B5.7. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel. 

 B5.8. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

 B5.9. Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. ex. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
elementais como e, ou). 

 PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, 
excuse me). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.5. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre aspectos 
persoais moi básicos nome, idade 
e gustos) e da súa contorna 
(obxectos, espazos e seres vivos). 

 CCL 

 PLEB5.6. Expresa e identifica 
estados de ánimo básicos (happy, 
sad…) 

 CCL 

 
 persoais como nome, idade, cor favorita ou 

estado (What’s your name?, My name is/ I’m, 
How old are you?, What´s your favourite 
colour? My favourite colour is, Are you 
happy/sad?, Yes, I am/No, I´m not). 

- Preguntas e respostas sobre os días da 
semana e o tempo atmosférico (What day is it 
today?, It´s, What´s the weather like today?, 
It´s). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos 
próximos á contorna escolar (What´s this?, 
It´s my…). 

- Expresión de posesión en primeira persoa 
(I´ve got) e formulación da pregunta 
correspondente (Have you got…?). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa (I like). 

- Expresión de cantidade: contar ata 20. 

- Preguntas e respostas sobre as partes 
básicas do corpo e de elementos próximos 

 B5.10. Mostrar un control 
limitado dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases 
dentro dun repertorio 
memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en 
contextos comunicativos 
sinxelos. 

 B5.12. Recoñecer e utilizar un 
repertorio limitado e moi 
elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais, moi 
familiares e concretos 
relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e 
intereses. 

 PLEB5.7. Expresa e identifica o 
permiso e a prohibición (you 
cant/can´t) o acordo (That’s right). 

 CCL 

 PLEB5.8. Estrutura 
adecuadamente os elementos das 
oracións, mantén a concordancia 
de número e usa correctamente os 
nexos básicos. 

 CCL 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

 CCL 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse 
nas interaccións de aula. 

 CCL 

 PLEB5.11. Participa activamente 
en xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados etc. 

 CCL 

 CSC 
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a súa contorna (What´s this?, It´s…), 
membros da familia (Who´s this?, This is 
my (brother), alimentos (What´s this ?, This 
is). 

- Expresión de permiso e axuda (Can I…?). 

- Expresión de habilidade (I can…). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e 
produción) relativo cores, números, materiais e 
espazos escolares, formas xeométricas moi 
básicas, membros da familia mais próxima, 
comidas e bebidas elementais, xoguetes, partes 
do corpo, animais de compañía, estado de 
ánimo, tempo atmosférico, días da semana e 
accións. 

 PLEB5.12. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar 
nas interaccións de aula, ler textos 
infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente. 

 CCL 

 CSC 
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5. ENSINANZAS TRANSVERSAIS  

Educación para a igualdade entre sexos 

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o 

rexeitamento de calquera discriminación por razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de 

discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades. 

Educación do consumidor 

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da 

publicidade na incitación ao consumo. 

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticos e publicitarios. 

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal e 
non verbal. 

Educación ambiental 

• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, 

capaz de actuar sobre el, cuestionarlo e modificalo, aportando ideas e posibles 

solucións para a súa mellora e mantemento. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos que versen sobre temas 

relacionados co mantemento do medio ambiente. 

• Mostrar   as   propias    opinións    achega    da    conservación    do    medio    

ambiente.   Aportar ideas e posibles solucións que comporten un compromiso 

persoal para mellóraa e mantemento do medio ambiente. 

Educación para a saúde. Educación sexual 

• Coñecer e practicar hábitos elementais de higiene, alimentación e coidado persoal 

que melloran a calidade de vida. 

• Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, 

e concibir a sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e 

de afecto cara aos demais. 

Educación para a paz 

• Coñecer, comprender e aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo 

sabendo respectar e aceptar as achegas dos demais. 

• Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo 

de discriminaciones e situacións de insolidaridad, así como mostrar respecto e ser 

tolerante coa diversidad de linguas existentes. 

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a 

relación cos demais. 

Educación moral e cívica 
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• Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e 

valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de convivencia 

e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e as 

opinións alleos. 

• Respectar as regras propias do intercambio comunicativo. 

• Valorar a diversidade lingüística do Estado como un feito cultural enriquecedor. 
 
 

6. MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

• Saúdos: Hello, goodbye, good morning, see you. 

• What’s  your name? My name is… 

• How old are you? I am… 

• Fórmulas de cortesía: please, thank you, not at all, you’re welcome. 

• Expresar sentimentos: I’m happy, I’m sad. 
• As cores. 

• Os números 1-10. 

• Os días da semana 

• As estacións do ano 

• Expresar o tempo metereolóxico: it’s sunny, it’s rainy, it’s cloudy, it’s windy. 

 

7. AVALIACIÓN INICIAL  
 

Durante os primeiros días de clase realizaranse actividades orais de repaso que 

permitirán valorar o nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. 

 

 

8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas e os obxectivos fixados. 

No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para 

o desenvolvemento do currículo. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando ao alumno e aos pais das 

cualificacións obtidas a través do boletín de notas. A asignatura dividiráse en temas ou 

unidades didácticas.que se repartirán ao longo das tres avaliacións. 

Os procedementos serán variados (orais, escritos, observación directa e sistemática...) 

para facilitar a información do progreso nesta área e as competencias básicas, utilizando 
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os seguintes instrumentos: 

• Rexistro e control do alumnado 
 

• Probas orais e escritas 
 

• Revisión de cadernos e traballos realizados polos alumnos/as. 
 
Valoramos: 

 
• A realización dos exercicios diarios na clase 

 
• A realización das tarefas de casa 

 
• O seu interese 

 
• O esforzo 

 
• A resposta das preguntas diarias orais da clase 

 
• A realización das probas escritas e orais 

 
Valoraranse nunha escala do 1 ao 10 considerando que non superou os obxectivos se a 

calificación é menor de 5. 

 
 
Para a calificación trimestral aplicaranse os seguintes CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
• Controis orais e escritos : 50%. No que se valorará: 

 A aprendizaxe dos contidos. 

 Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

 Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. 

Coherencia e adecuación. 

 Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver unha actividade. 

 Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

 Caligrafía lexible. 

 Tempo de realización. 

 Destrezas. 

Precisarase unha nota mínima de 4 puntos no exame avaliado sobre 10 

para poder aprobar a avaliación. 

• Tarefas orais e escritas e participación en actividades comunicativas de produción 

oral e comprensión: 25%. Valorarase: 

 Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 
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 Orde e limpeza na presentación. 

 Caligrafía. 

 Destrezas. 

 Nivel e calidade das intervencións. 

 Mensaxe estruturada. 

 Uso de vocabulario e estruturas gramaticais apropiadas . 
 

• Actitude :25%. Valorarase: 
 

 Comportamento. 

 Esforzo por mellorar. 

 Interese por aprender, motivación. 

 Creatividade. 

 Iniciativa. 

 Estudio diario e a realización propia dos exercicios propostos. 

 Respecto á profesora e aos compañeiros/as. 
 

 
 
 

9. METODOLOXÍA  

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés 

como o adestramento para o uso activo do Inglés; para comunicarse no mundo real coa 

lingua que aprenderon. Centrarémonos en contextos familiares para os alumnos desta 

idade, aproveitando os coñecementos previamente adquiridos e as capacidades e 

experiencias que posúe. Fomentarse un uso da lingua contextualizado en situacións 

comunicativas propias de diversos ámbitos e que permitan un uso da  lingua real e 

motivador. 

Para desenvolver a comprensión oral poñeranse en xogo estratexias que permitan 

interpretar, valorar e relacionar a información que se transmite na vida cotiá. 

Os alumnos realizarán variedade de actividades, audición, interpretacion, debuxo, 

colorear, relacionar, rodear, preguntar e dar información, etc. 

A metodoloxía poderíamos resumila en: 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos 

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a de quinto 

curso, que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de 

aprendizaxes á vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias propias 

da materia 
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• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias  múltiples: traballo individual e en grupo, e actividades que traballan 

contidos fundamentais.  Están secuenciados por niveis de dificultade, abordan 

diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de 

competencias a todos os alumnos. 

• Fichas de reforzo para traballar cos aspectos con máis dificultade. 

• Utilización de DVD, CDs como material complementario. 
 
 

10. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS  
 

• Aula: 
 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, con encerado dixital, 
canón...). 

 
- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos 

e os materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de forma 

autónoma. 

- Distribución posible en grupos, en parellas e traballo individual. 
 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

• Pupil´s book 

• Notebook 

• Worsheets 

• Recursos educativos (Internet) 
• Ordenador 

• Canon e pantalla 

• Cards and flashcards 

• Encerado 

• CD e DVD 
 
 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 
Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 

intereses e capacidades dos alumnos: 
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• FICHAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN para adaptar ás necesidades educativas 
do alumnado. 

• ENSINO TITORADO . 
 
 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA  
 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 
 
Ligazóns a Internet 

• Aproveitamento de recursos educativos en Internet: 
procura de imaxes, información ou curiosidades e 
selección e organización para transformar estes 
elementos en coñecemento. 

 
 
 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

Obxectivos para o 1º nivel: 

• Memorizar cancións  e poesías adaptadas ao nivel. 

• Traballar  o vocabulario novo que aparece en cada lección. 

• Detectar e rexistrar as deficiencias apreciadas en cada alumno para poder 
corrixilas. 

• Fomentar a capacidade creativa escribindo pequenas oracións curtas. 

• Actividades diversas de animación á lectura 

• Lectura de todos os textos do libro do alumno. 

•  Lectura animada e comprensiva de libros de lectura (unha vez á semana) 
 

 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  

• Valorar a importancia de aprender un idioma para poder entendernos coas persoas 
que o falan. 

• Comprender que para coñecer a cultura dun pobo, debemos aprender primeiro a 
súa lingua. 

• Establecer semellanzas e diferencias entre a cultura galega e a inglesa. 
• Entender que un idioma é un tesouro de valor incalculable porque non está nas 

nosas mans fabricalo. 

 
 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
 Realización de dramatizacións e diálogos de frases curtas en inglés. 

 Familiarización co mundo cultural dos países de fala inglesa e o xeito en que celebran: 

 Hallowen, Christmas , Easter... 
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17. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  
 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
Preparación da 

clase e dos 
materiais 

didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

  

 

Utilización dunha 
metodoloxía 

adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, 
tratamento dos contidos etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 

  

 
 

Regulación da 
práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as 
aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están acordados entre os 
profesores. 

  

 
 
 
 

Avaliación das 
aprendizaxes e 

información que 
deles se lles dá 

aos alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e aos contidos. 

  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables da aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 
tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer: 

• Aos alumnos. 

• Ás familias. 

  

 
 
 
 

Utilización de 
medidas para a 

atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as 
dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e 
ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e os recursos ofrecidos foron 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo 
equipo docente atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 

  

 
 
 
 
 
18. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR  

 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para actualizar 
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a programación de aula en caso de que non se poda seguir o programado, xa sexa por 

exceso de festividades, saídas, ritmo do alumnado, metodoloxía empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe para 

detectar os posibles erros e tentar melloralos con vistas ao próximo curso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
 

LINGUA 

ESTRANXEIRA 

Inglés 
 
 

2º E. Primaria 

 

C.E.I.P. 

FOGAR 
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Esta programación foi elaborada aplicando a lexislación vixente da 
LOMCE -DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece 
o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

A área de Lingua estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan 

empregala para comprender, falar e conversar, ler e escribir, polo que o seu uso debe 

ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na Educación Primaria pártese 

dunha competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda a 

etapa, serán de gran importancia os  coñecementos, capacidades e experiencias nas 

linguas que nenos  e nenas coñecen para comprender e construír significados, 

estruturas e estratexias  durante a súa participación en actos de comunicación. A 

comprensión das diferentes situacións de comunicacións e o coñecemento da estrutura 

dos textos, axudaralles a identificar e adquirir os elementos lingüísticos concretos  

presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os 

procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva oral e 

escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva 

eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, 

televisión…) é un factor condicionante que fai que a maioría das oportunidades de 

aprendizaxe non se den só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta da 

clase de lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para que a 

comunicación e a aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia fai 

necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións propias 

de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións sociais e 

os medios de comunicación. 

 
 
 

2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
a. A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 

 

b. Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
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c. Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

 

d. Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como 

nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 

e. Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per- 

soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

f. Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 

g. Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

 

h. Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro- 

blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

 

i. Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

 

j. Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- 

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e  

elaboran. 
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k. Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

 

l. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

 

m. Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com- 

portamento que favorezan o seu coidado. 

 

n. Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

o. Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 

p. Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importan- tes á cultura e á sociedade galega. 

 

 
 
 
 
 



7 

 

 

 
 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE  
 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 
a) Comunicación lingüística (CCL). 

 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

 
c) Competencia dixital (CD). 

 
d) Aprender a aprender (CAA). 

 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA – INGLÉS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b f  B1.1. Estratexias de comprensión: 
 

- Iniciación, a través do xogo e da expresión 
corporal e musical, á formulación de hipóteses 
sobre o que se vai escoitar en función dos 
interlocutores que participan na interacción e 
do contexto, en situacións de comunicación 
moi sinxelas conectadas cos intereses do 
alumnado. 

- Captación da idea global e identificación 
dalgúns elementos específicos en textos orais, 
con axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto. 

- Identificación do tema de textos sinxelos, 
adaptados á idade e próximos á súa 
experiencia (contos, rimas, cancións…). 

- Asociación de palabras e expresións sinxelas 
con elementos paraverbais. 

- Asociación de palabras e frases sinxelas con 
elementos xestuais e visuais ou co apoio de 
ilustracións en soporte papel e dixital. 

- Seguimento verbal e non verbal de instrucións 
moi sinxelas. 

- Repetición, memorización e observación de 
modelos, para a adquisición de léxico e 
expresións moi básicas da lingua estranxeira. 

 

• B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación sinxelos: iniciación a algúns 
aspectos fonéticos, do ritmo, e ton da lingua 
estranxeira e uso para a comprensión oral. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral 
de textos orais propios da súa idade 
(contos breves e sinxelos, rimas 
infantís, cancións adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo 
discursivo lento, con claridade e de 
viva voz ou por medios técnicos que 
non distorsionen a percepción da 
mensaxe, con apoio visual moi 
redundante que axude á 
comprensión. 
 

 B1.2. Comprender preguntas e 
informacións relativas á información 
persoal básica (nome, idade, 
gustos…), instrucións elementais e 
peticións relativas ao comportamento 
na aula. 
 
 B1.3. Facer hipóteses sobre o 
posible sentido dun texto apoiándose 
en elementos paraverbais evidentes 
e en situacións de comunicación 
familiares 
 

 B1.4. Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos. 

. 

 PLEB1.1. Comprende a 
información esencial dun conto, 
rima ou canción moi breves, e moi 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha 
pronuncia ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes 
que axuden á comprensión. 

• CCL 

 PLEB1.2. Comprende vocabulario 
básico sobre temas familiares a 
través de apoio visual. 

• CCL 

 PLEB1.3. Comprende preguntas 
básicas(nome, idade e gustos) 
sobre si mesmo/a e dos e das 
demais. 

• CCL 

• CAA 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á 
vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 

• CCL 
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BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b c i  
• B2.1. Estratexias de produción: 
 

- Planificación: 
- Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 
 

- Execución: 
- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 
- Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos non 
verbais. 

- Usar linguaxe non verbal que 
corresponda á situación comunicativa 
(xestos, expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

- Sinalar obxectos ou realizar accións 
que aclaren o significado. 

- Participar en representacións, 
memorizar e recitar poemas, cantar 
cancións, contar contos etc., 
empregando respostas verbais e non 
verbais (movemento, accións, 
debuxos, modelado ou mímica). 

- Reproducir textos orais coñecidos, 
repetir e reproducir de acordo con 
modelos orais. 

- Imitar situacións de comunicación 
breves a través de dramatizacións, 
de xogos, de rutinas etc. 

- Participar con actitude de 
colaboración en xogos, 

 
• B2.1. Falar de si mesmo/a e das 

persoas da súa contorna inmediata, de 
lugares e obxectos, así como de 
expresar os seus gustos e intereses, 
usando expresións e frases sinxelas e 
de uso moi frecuente.normalmente 
illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or). 

 
• B2.2. Participar activamente en 

conversas que requiran un intercambio 
directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas 
moi familiares, aínda que en ocasións a 
pronuncia non sexa tan clara e poida 
provocar confusións lingüísticas. 

 
• B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 
• PLE B2.1. Fai presentacións moi 

breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre 
temas moi próximos a un mesmo 
e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, cor de pelo e os 
ollos, presentar á súa familia, 
indicar as súas preferencias) 
cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

• CCL 

 
 PLEB2.2. Pregunta e responde 

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

• CCL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

• CCL 

• CSC 

PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
moi sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a 
través de xogos. 

 

 
 PLEB2.5. Amosa unha actitude 

positiva cara á aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. 

• CCL 

• CSC 

 

 

 

 
 

• CSC 
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 dramatizacións… que precisen de 
sinxelas intervencións orais. 

- Empregar a lingua estranxeira en 
situacións variadas de comunicación, 
seguindo modelos. 

- Participar oralmente en situacións 
reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais 
facilitadas por rutinas de 
comunicación. 

 
- Producir textos orais moi sinxelos e 
coñecidos previamente mediante a 
participación activa en rutinas, 
representacións, cancións, recitados, 
dramatizacións etc. 

• B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos: iniciación a algúns 
aspectos básicos da fonética, do ritmo, 
acentuación e ton da lingua estranxeira e 
uso para a comprensión oral. 

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b f  
 B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación progresiva dos 
coñecementos previos en relación á 
tipoloxía e tema de textos próximos a 
súa idade. 

 
- Identificación, moi guiada, da idea 

global de textos sinxelos e do seu 
interese (contos, cancións, rimas…) 

 
 B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos simples 
e breves relacionados con temas 
familiares e de interese para o 
alumnado, que contan con apoio 
visual. 

 
 B3.2. Utilizar e aplicar as 

estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 

 
 PLEB3.1. Comprende palabras e 

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

• CCL 

 
 PLEB3.2. Comprende a idea 

principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes 
principais. 

• CCL 



11 

 

 

 

 co apoio das ilustracións 
correspondentes. 

do sentido xeral, a e as ideas 
principais do texto. 

 
 PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o 

tema dun texto elemental a partir 
do titulo do mesmo e das imaxes 
que o ilustran. 

• CCL 

• CAA 
- Identificación de palabras clave do 

texto, relacionadas cos e coas 
personaxes e o contexto co apoio de 
ilustracións. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos 
e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas 
relacionados coas convencións 
ortográficas básicas que expresan 
pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 

 
 PLEB3.4. Le en voz alta textos 

sinxelos e previamente traballados 
de forma oral, con entoación e 
pronuncia comprensibles 

• CCL 
 

• B3.2. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 

- Interese e curiosidade por aprender 
unha lingua estranxeira. 

 
 
 B3.4. Ler en voz alta textos moi 

breves, moi elementais e 
previamente traballados 
oralmente, amosando una 
entoación e pronuncia adecuadas 

• CAA 

- Achegamento a algúns aspectos 
culturais semellantes á realidades do 
alumnado a través de producións 
multimedia e de manifestacións 
artísticas da cultura dos países onde 
se fala a lingua estranxeira. 

  

 B3.3. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 

  

- Identificación y uso de léxico e de 
estruturas elementais propias da 
lingua estranxeira, previamente 
empregadas. 

- Asociación global de grafía, 
pronunciación e significado a partir de 
modelos escritos que representan 
expresións orais coñecidas. 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b f i   
 B4.1. Escribir textos moi curtos e 

sinxelos compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección 
as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo, da súa 
contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles.

 
 B4.2. Utilizar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a produción 
de textos escritos.

 
 B4.3.Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable 
corrección palabras curtas que 
utiliza normalmente ao falar, pero 
non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada.

 
 PLEB4.1. Escribe palabras 

relacionadas coa súa imaxe e a 
súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

• CCL 
 B4.1. Estratexias de produción: 

 

- Planificación:  
- Seleccionar o tipo  de  texto 

que se vai producir: conto, 
notas, diálogo teatral… 
próximos a súa idade. 

 

 
 PLEB4.2. Escribe pequenos 

diálogos ou narracións moi 
sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical máis sinxela 

• CCL 

- Execución: 
 

- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos. 

 

- Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do 
dicionario visual do alumnado 
e material dixital adaptado á 
súa idade. 

 
 PLEB4.3. Escribe frases moi 

sinxelas, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da 
escritura. 

• CCL 

• CAA 

- Seleccionar e empregar 
progresivamente o léxico 
adecuado ao tema. 

 

 
 PLEB4.4. Completa unha táboa 

con datos persoais básicos 
(nome, apelido, idade...). 

• CCL 
 

- Iniciarse no uso dalgún 
recurso cohesivo para non 
repetir palabras. 

• CAA 

 

 PLEB4.5. Revisa o texto antes 
de facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que se 
observa a reparación da ortografía 
e doutros aspectos relacionados 
coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso 

 

-  Apoiarse nas palabras e 
frases coñecidas 
previamente en interaccións 
orais sinxelas e de lectura. 

• CCL 

-  Iniciarse no emprego de 
materiais dixitais próximos a 
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 súa idade para reproducir 
mensaxes escritos sinxelos. 

 
• B4.2.Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación 
elementais: 

 
- Uso dos signos de puntuación 

máis básicos. 
 

- Asociación global de grafía, 
pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que 
representan expresións orais 
coñecidas. 

   

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b f  
• B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
- Interese e curiosidade por 

aprender unha lingua estranxeira. 
 

- Recoñecemento e uso das 
fórmulas básicas da relación social 
e cortesía. 

 
- Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á realidades 
do alumnado a través de 
producións multimedia e de 
manifestacións artísticas da cultura 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira. - Identificación de 
similitudes e diferenzas entre as 
linguas que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha 

 
 B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais básicos concretos e 
significativos e aplicar os 
coñecementos adquiridos sobre 
estes a unha comprensión 
adecuada do texto. 

 
 B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e desexos de participar en 
actividades individuais ou colectivas 
que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

 
 B5.3. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente. 
 
• B5.4. Obter e dar información 

básica persoal, á súa contorna máis 

 
 PLEB5.1. Identifica aspectos 

básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas …) e 
compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de 
apertura cara ao diferente 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

PLEB5.2. Recoñece e utiliza 
fórmulas básicas de relación 
social. 

• CCL 

• CSC 

 
 PLEB5.3. Recoñece preguntas e 

respostas sinxelas sobre si 
mesmo/a e dos e das demais 

• CCL 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso fórmulas de 

• CCL 
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 competencia comunicativa 
integrada. 

 

 
• B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento relacións sociais: 
saudar, agradecer, despedirse, 
dirixirse aos demais. 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre aspectos 
persoais dun mesmo/a e dos e das 
demais (nome, apelido, idade, 
gustos). 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os animais 
máis próximos a súa contorna, 
bebida…Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os días da 

inmediata e na situación de 
comunicación propia da aula. 

 

 
 
• B5.5. Expresar nocións moi 

básicas e elementais relativas a 
tamaño, cantidade, posesión, 
número calidades físicas, forma e 
cor. 

 
• B5.6. Comprender e expresar a 

posesión.. 
 
� B5.7. Expresar e identificar os seus 

gustos. 
 
 B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar 
as funcións comunicativas propias 
do seu nivel.

 
 B5.9. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 
significados asociados.

 
 B5.10. Utilizar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras ou grupos de palabras 
con conectores básicos como “e, 
ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos.

 
� B5.11. Mostrar un control limitado 

dun conxunto de estruturas 
gramaticais sinxelas e de modelos

cortesía (Please, thank you, 
excuse me). 

• CSC 

 
 PLEB5.5.Identifica, asocia e 

menciona palabras e frases 
simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que 
clarifican o seu significado. 

• CCL 

 
 PLEB5.6. Adquire as rutinas de 

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

• CSC 

 
 PLEB5.7. Expresa e identifica a 

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

• CCL 

 
 PLEB5.8. Expresa e identifica o 

que lle gusta e o que non lle gusta 

• CCL 

 
 PLEB5.9. Estrutura 

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

• CCL 

• CSC 

 
 PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples. 

• CCL 

• CSC 

 
 PLEB5.11. Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e moi sinxelas 

• CCL 
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 semana, os meses e o tempo 
atmosférico etc. 

- Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre a 
localización de obxectos etc. 

- Identificación e seguimento de 
instrucións. 

- Expresión da posesión dun 
mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Expresión do que lle gusta e non lle 
gusta. 

- Identificación dos materias que 
compoñen os obxectos. 

- Identificación das partes do corpo e 
da cara. 

- Identificación dos membros da 
familia próximos. 

- Identificación dos elementos máis 
próximos á súa contorna. 

- Expresión de habilidade e 
capacidade para realizar unha 
acción en negativa e afirmativa. 

 
- Realización de preguntas e 

respostas en relación ao permiso e 
axuda. 

 

 
 

- Formulación de preguntas e 
respostas sobre o estado de ánimo. 

- Formulación de preguntas e 
respostas en relación á cantidade. 

 
• B5.3. Estruturas sintácticodiscursivas: 

 

- Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, idade, cor 
favorita e estado (What’s your name?, 
My name is, How old are you?, I’m, 

de oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 

 
 B5.12. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinelos. 

 

 

 

 
 
 B5.13. Recoñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e 
intereses. 

 
 B5.14. Valorar as linguas 

estranxeiras como instrumento de 
comunicación. 

 
 B5.15. Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia integrada. 

para, por exemplo, desenvolverse 
nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades. 
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What’s your favourite colour?, My 
favourite colour is/It´s, I´m (hungry). 

-  Preguntas e respostas sobre os 
días da semana, meses e o tempo 
atmosférico (What day is it today?, 
It´s, What´s the weather like today?, 
It´s, What month are you in?, I´m in). 

 
- Preguntas e respostas sobre 

obxectos do seu interese (Where´s 
is it?, It´s in/on/under/next to). - 
Identificación e seguimento de 
instrucións (Touch your (legs)…). 

 
- Expresión de posesión en primeira e 

terceira persoa (I´ve got, He/She´s 
got) e formulación da pregunta 
correspondente e resposta 
afirmativa e negativa (Have you 
got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has 
he/she got?, Yes, he/she has, No, 
he/she hasn´t). 

 
- Expresión do gusto en primeira 

persoa en afirmativa e negativa (I 
like (salad), I don´t like (chips)). 

 
- Expresión de cantidade: contar 

desde 21 a 50. 
 

Expresión das cores, das partes do 
corpo e cara, de elementos 
próximos (What´s this?, It´s…), 
membros da familia (Who´s this ?, 

 

 
 PLEB5.12. Participa activamente 

en xogos de letras, elaboración de 
glosarios 
ilustrados,dramatizacións etc. 

 

 
 
 PLEB5.13. Expresa estados de 

ánimo elementais (happy/sad, 
bored…). 

 
 PLEB5.14. Comprende e usa 

• CSC 

 

 

 

 
 
• CCL 

adecuadamente o vocabulario 

básico necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos 
infantís moi sinxelos e escribir con 

léxico traballado previamente de 
forma oral. 

• CCL 

• CAA 

 
 PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira 
nas interaccións de aula. 

• CCl 

• CSC 

 PLEB5.16. Compara aspectos moi 
básicos e elementais (gráficos, 

• CCL 

sintácticos, léxicos) das linguas 

que coñece. 
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 This is my (brother), alimentos 
(What´s this?, This is). 

 
- Identificación das pezas de roupa 

(I´m wearing). 
 

- Expresión de habilidade en 
afirmativa e negativa (I can, I can´t). 

 
- Preguntas e respostas sobre 

permiso e axuda (Can I…?). 
 

- Preguntas e respostas sobre o 
estado de ánimo (Are you (hungry?, 
Yes, I am/No I´m not). 

 
- Expresión da cantidade de 

obxectos o persoas (How many… 
are there?. 

 
• B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo a 
cores, números ata o 50, materiais 
escolares, formas xeométricas 
básicas, membros da familia, comidas 
e bebidas máis cotiás, xoguetes, 
estado e sentimentos, tempo 
atmosférico, días da semana, meses, 
accións, materiais, animais 
domésticos (de compañía e de 
granxa), partes do corpo e da cara, e 
partes da casa. 
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4. ENSINANZAS TRANSVERSAIS  

Educación para a igualdade entre sexos 

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o 

rexeitamento de calquera discriminación por razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de discriminación 

por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades. 

Educación do consumidor 

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da 

publicidade na incitación ao consumo. 

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticos e publicitarios. 

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal e 
non verbal. 

Educación ambiental 

• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, 

capaz de actuar sobre el, cuestionarlo e modificalo, aportando ideas e posibles 

solucións para a súa mellora e mantemento. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos que versen sobre temas 

relacionados co mantemento do medio ambiente. 

• Mostrar   as   propias    opinións    achega    da    conservación    do    medio    

ambiente.   Aportar ideas e posibles solucións que comporten un compromiso 

persoal para mellóraa e mantemento do medio ambiente. 

Educación para a saúde. Educación sexual 

• Coñecer e practicar hábitos elementais de higiene, alimentación e coidado persoal 

que melloran a calidade de vida. 

• Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, e 

concibir a sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e de 

afecto cara aos demais. 

Educación para a paz 

• Coñecer, comprender e aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo 

sabendo respectar e aceptar as achegas dos demais. 

• Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo de 

discriminaciones e situacións de insolidaridad, así como mostrar respecto e ser 

tolerante coa diversidad de linguas existentes. 

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a 

relación cos demais. 

Educación moral e cívica 
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• Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e 

valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de convivencia e 

para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e as opinións 

alleos. 

• Respectar as regras propias do intercambio comunicativo. 

• Valorar a diversidade lingüística do Estado como un feito cultural enriquecedor. 
 



 

 

 

5. MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

1. Participar   en   interaccións   orais   moi   dirixidas   sobre   temas   coñecidos   ensituacións de comunicación facilmente predicibles. 

• Saúdos: Hello, goodbye, good morning. Bye, bye, everyone. See you next time 

• Expresións: how are you? I´m fine, thanks.  

• What’s  your name? My name is… 

• How old are you? I am… 

• Fórmulas de cortesía: please, thank you, not at all, you’re welcome. 

• Expresar sentimentos: I’m happy, I’m sad.. 
• As cores. 

• Os números 1-20. 

• Os días da semana e meses. 

• As estacións do ano 

• Expresar o tempo metereolóxico: it’s sunny, it’s rainy, it’s cloudy, it’s windy. 

• Identificar 8 pezas de vestir, membros da familia. Uso das expresións: I´m wearing... Ana is wearing... she’s 
wearing... 

• Identificar 8 partes do corpo, cabeza e sentidos. Uso das expresións: I´ve got.. I haven´t got...  

• Identificar 8 palabras sobre a casa e as mascotas.  

• Identificar 8 hobbies. Uso das expresións: I like... I don´t like.... 

• Identificar 8 alimentos. Uso das expresións: I like... I don´t like... 

• Identificar 8 palabras sobre a realeza.  

2. Captar a idea global e identificar algúns elementos específicos en textos orais,con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

3. Ler  e  identificar  palabras  e  frases sinxelas   presentadas previamente  de formaoral, sobre temas familiares e de interese. 

4. Escribir   palabras,   expresións   coñecidas   e   frases  a   partir   de   modelos   e   cunhafinalidade específica. 

5. Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación deexpresións que aparecen en contextos comunicativos 



 

 

habituais. 

6. Usar   estratexias   básicas   para   aprender   a   aprender,   como   pedir   axuda,acompañar   a   comunicación   con   xestos,   utilizar   
dicionarios   visuais   e  identificaralgúns aspectos persoais que lle axuden a aprender mellor. 

7. Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e recoñecer adiversidade lingüística como elemento enriquecedor. 

 

 

 

Criterio de 
avaliación 

 

 

Estándares 

 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

 

T 
1 

 

T 
2 

 

T 
3 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 

 

C.C. Instrumentos de avaliación 
Procedementos de 
avaliación 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

 

PLE-B1.1 

2º-PLEB1.1 - Comprende a información esencial 
dun conto, rima ou canción moi breves, e moi 
sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que axuden á 
comprensión. 

O alumno terá que responder adecuadamente á metade 
das preguntas formuladas.O valor de cada pregunta 
dividirase entre o número de itens até completar a 
porcentaxe asignada ao estándar. 

  

 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: 

obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B1.2 

 

2º-PLEB1.2 - Comprende vocabulario básico 
sobre temas familiares a través de apoio visual. 

O alumno terá que responder adecuadamente á metade 
das preguntas formuladas.O valor de cada pregunta 
dividirase entre o número de itens até completar a 
porcentaxe asignada ao estándar 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: 

aberta. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B1.3 

 

2º-PLEB1.3 - Comprende preguntas 
básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a 
e dos e das demais. 

o alumno entende correctamente e responde ás de xeito 
correcto, aínda que sexa con algo de axuda do 
profesor.As súas respostas non teñen que ser gramatical 
ou estruturalmente perfeitas, pero si demostrar 
coñecimento das estruturas praticadas e usar unha 
pronuncia , ritmo e entoación adecuados. 

 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

CCL 
CAA 

 

 

PLE-B1.4 

 

2º-PLEB1.4 - Sigue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit down). 

O alumno segue as instrucións de maneira correcta e 
entende o que se lle di na maioría das instrucións. En caso 
de non entender, axúdase de recursos lingüísticos e 
extralingüísticos para seguir o ritmo( observar a 
compañeiros,pedir axuda..) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

CCL 



 

 

Bloque 2: Producións de textos orais 

 

 

 

PLE-B2.1 

2º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e 
das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do 
pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as 
súas preferencias) cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

O alumno participa na presentación de maneira autónoma 
e , aínda que precise de axuda por parte do profesor,é 
quen de concluir de xeito mais ou menos satisfactorio a 
súa presentación. Nas súas locucións usa frases simples 
traballadas na aula. A súa pronuncia é comprensible e o 
seu ton e volume facilitan a comprensión de quen o 
escoita. 

  

 

 

X 

 PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B2.2 

 

2º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, idade, 
gustos). 

O alumno pregunta e responde de xeito axeitado , aínda 
que precise de axuda, usando o vocabulario da unidade e 
as estruturas lingüístcas necesarias para a 
interación.Presta a atención necesaria para interactuar e a 
súa pronuncia, ton, volume e produción faise comprensible 
para que participa da entrevista. 

 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

 

 

CCL 

 

PLE-B2.3 

 

2º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de escoita 
atenta 

O alumno mantén a atención de xeito adecuado na 
maioría as ocasións. De vez en cando, pode estar 
despistado pero cando se lle require atención modifica a 
súa conduta. Normalmente mostra unha actitude de 
escoita atenta. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

CSC 

 

 

 

PLE-B2.3 

 

 

2º-PLEB2.4 - Reproduce comprensiblemente 
textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. 

O alumno reproduce textos traballados de xeito adecuado 
e aínda que precise da axuda por parte do profesor,é quen 
de concluir de xeito mais ou menos satisfactorio a súa 
presentación. Nas súas locucións usa frases simples 
traballadas na aula. A súa pronuncia é comprensible e o 
seu ton e volume facilitan a comprensión de quen o 
escoita. 

   

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

 

 

 

CLC 

 

PLE-B2.3 

 

2º-PLEB2.5 - Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

o alumno mantén a atención de xeit adecuado na maioría 
as ocasións. De vez en cando, pode estar despistado pero 
cando se lle require atención modifica a súa conduta. 
Normalmente mostra unha actitude de escoita atenta. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

CSC 



 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

 

PLE-B3.1 

 

2º-PLEB3.1 - Comprende palabras e frases 
simples en textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma oral. 

O alumno terá que responder adecuadamente á metade 
das preguntas formuladas.O valor de cada pregunta 
dividirase entre o número de itens até completar a 
porcentaxe asignada ao estándar 

 

 

X 

 

 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: 

aberta. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B3.2 

 

2º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dunha 
historia sinxela acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes principais. 

O alumno terá que responder adecuadamente á metade 
das preguntas formuladas.O valor de cada pregunta 
dividirase entre o número de itens até completar a 
porcentaxe asignada ao estándar 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: 

aberta. 

 

 

CCL 

 

 

 

 

PLE-B3.3 

 

 

 

2º-PLEB3.3 - Fai hipóteses sobre o tema dun texto 
elemental a partir do titulo do mesmo e das 
imaxes que o ilustran. 

O alumno participa , quer voluntariamente, quer mandado , 
do comentario sobre un texto que se vai ler facendo 
hipóteses sobre o texto a partir de imaxes e 
contrastándoas despois co texto, cos compañeiros en 
traballo en grupo ou co profesor. O seu comportamento ao 
facer as hipóteses é adecuado e garda, normalmente, as 
quendas de palabra( pide permiso para falar, espera a que 
os compañeiros acaben de falar, non interrompe...) e en 
xeral intégrase na actividade de hipóteses 

 

 

 

 

X 

   

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios 

INSTRUMENTOS: 

Asamblea. 

 

 

 

CCL 
CAA 

 

 

PLE-B3.4 

 

2º-PLEB3.4 - Le en voz alta textos sinxelos e 
previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles. 

O alumno le de xeito adecuado o texto que se lle propón. 
usa un ritmo adecuado que aínda que se corte , non 
compromete a comprensión do texto por parte dos 
escoitantes. A entoación é mais ou menos adecuada e o 
volume da súa produción é suficientemente alto como para 
ser comprendido polos escoitantes. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

 

 

CCL 
CAA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

 

 

PLE-B4.1 

 

2º-PLEB4.1 - Escribe palabras relacionadas coa 
súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

O alumno escribe palabras de xeito guiado con una grafía 
xeralmente comprensible. Usa a maiúscula se a situación 
o requer e non separa as letras que conforman as 
palabras. As súas palabras son adecuadas ao contido que 
se traballa e non teñen que ser ortgraficamente correctas. 

 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 

escritos. 

 

 

CCL 



 

 

 

PLE-B4.2 

2º-PLEB4.2 - Escribe pequenos diálogos ou 
narracións moi sinxelas e breves seguindo modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical máis 
sinxela.un 

O alumno escribe palabras de xeito guiado con una grafía 
xeralmente comprensible. Usa a maiúscula se a situación 
o requer e non separa as letras palabras. As súas 
palabras son adecuadas ao contido que se traballa e non 
teñen que ser ortograficamente correctas.As frases que 
conforman o diálogo están estruturadas de xeito máis ou 
menos adecuado e usa as convencións ortográficas de 
cando en vez, mostrando que entende máis ou menos o 
seu uso.que conforman as 

   

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 

escritos. 

 

CCL 



 

 

 

 

 

PLE-B4.3 

 

 

2º-PLEB4.3 - Escribe frases moi sinxelas, 
organizadas con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura. 

O alumno escribe as frases que conforman a produción de 
xeito ,máis ou menos, adecuado e usa as convencións 
ortográficas de cando en vez, mostrando que entende 
máis ou menos o seu uso aínda que non o teña asimilado 
como un feito que se ten que dar en toda produción 
escrita. As súas palabras son adecuadas ao contido que 
se traballa e non teñen que ser ortograficamente correctas 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

escritos. 

 

 

CCL 
CAA 

 

 

PLE-B4.3 

 

 

2º-PLEB4.4 - Completa unha táboa con datos 
persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

 

 

Completa a táboa coa información necesaria e correcta 
aínda que se lle esqueza algún campo. 

 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

escritos. 

 

 

CCL 
CAA 

 

 

 

 

PLE-B4.3 

 

2º-PLEB4.5 - Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores nos que 
se observa a reparación da ortografía e doutros 
aspectos relacionados coa secuencia adecuada 
das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, 
se é o caso. 

O alumno revisa as súas producións escritas tanto antes 
como despois de entregar os seus textos ao profesor. É 
quen de autocorrexir, buscar grafías anteriormente 
traballadas nos seus documentos e revisar as correccións 
que se fan na aula de xeito habitual aínda que en certas 
ocasións non o faga. O profesor non ten que andar 
dicíndolle de maneira constante que revise as súas 
producións porque o fai de maneira autónoma de forma 
habitual. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

 

 

CCL 



 

 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural 

 

 

 

PLE-B5.1 

 

2º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas) e compáraos cos 
propios, amosando unha actitude de apertura cara 
ao diferente. 

O alumno consegue comparar os hábitos culturais dos 
países de fala inglesa cos seus propios aceptando a 
diferencia cultural de xeito adecuado( mostrando respecto 
pola cultura do país). O alumno non fai comentarios 
despectivos cara o diferente e acepta de bon grado e 
interese as diferenzas culturais existentes entre países ou 
comunidades do mundo. 

  

 

 

X 

  

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

CCL 
CAA 
CSC 

 

 

PLE-B5.2 

 

2º-PLEB5.2 - Recoñece e aplica fórmulas básicas 
de relación social 

 

O alumno é capaz de usar e reproducir e comprender 
fórmulas básicas de relación social. ( thank you, good  
morning, sorry....) 

 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de 
control/cotexo. 

 

CCL 
CSC 

 

 

 

PLE-B5.3 

 

 

2º-PLEB5.3 - Recoñece preguntas e respostas 
sinxelas sobre si mesmo/a e do e das demais 

O alumno pregunta e responde de xeito axeitado , aínda 
que precise de axuda, usando o vocabulario da unidade e 
as estruturas lingüístcas necesarias para a 
interación.Presta a atención necesaria para interactuar e a 
súa pronuncia, ton, volume e produción faise comprensible 
para que participa da entrevista.As preguntas poden ir 
formuladas de xeito oral ou escrito. 

   

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais ou escritas. 

 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B5.4 

 

2º-PLEB5.4 - Diferenza saúdos de despedidas e o 
uso de fórmulas de cortesía (Please, Thank you, 
escuse me...) 

O alumno é capaz de usar e reproducir e comprender 
fórmulas básicas de relación social e cortesía. ( thank you, 
good morning, sorry, please , excuse me, you are 
welcome...) 

 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de 
control/cotexo. 

 

CCL 
CSC 

 

 

PLE-B5.5 

2º-PLEB5.5 - Identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples moi próximos á súa 
idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu 
significado. 

O alumno terá que responder adecuadamente á metade 
das preguntas formuladas.O valor de cada pregunta 
dividirase entre o número de itens até completar a 
porcentaxe asignada ao estándar 

  

 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: 

aberta. 

 

 

CCL 

 

PLE-B5.6 

2º-PLEB5.6 - Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas. 

O alumno é capaz de usar e reproducir e comprender 
fórmulas linguísticas habituais e reprodùceas cando son 
necesarias. Aínda que non o faga de maneira voluntaria, é 
capaz 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

CCL 



 

 

 

 

 

 

PLE-B5.7 

 

 

2º-PLEB5.7 - Expresa e identifica a posesión 
referida a si mesmo/a e a unha terceira persoa. 

O alumno é capaz de recoñecer a posesión de seu ou de 
terceiras persoas e aplicalos a situacións previamente 
traballadas na aula. As súas producións orais ou escritas 
sobre este tema non teñen porque ser correctas estrutural 
e gramaticalmente na súa totalidade se son producións 
libres, pero si seguir unha orde estrutural e ortográfica 
adecuada en caso de copia. 

   

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais ou escritas 

 

 

 

CCL 

 

 

 

PLE-B5.8 

 

 

2º-PLEB5.8 - Expresa e identifica o que lle gusta e 
o que non lle gusta. 

O alumno é capaz de recoñecer o que lle gusta e o que 
non e aplicalos a situacións previamente traballadas na 
aula. As súas producións orais ou escritas sobre este tema 
non teñen porque ser correctas estrutural e 
gramaticalmente na súa totalidade se son producións 
libres, pero si seguir unha orde estrutural e ortográfica 
adecuada en caso de copia. 

  

 

 

X 

 PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais ou escritas. 

 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B5.9 

 

2º-PLEB5.9 - Estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a concordancia 
de número e usa correctamente os nexos máis 
básicos. 

 

O alumno estruturará de xeito adecuado as frases 
ordenándoas tanto de xeito oral como escrito a partir de 
modelos desordenados e previamente traballados na aula. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais ou escritas 

 

 

CCL 
CSC 

 

 

 

 

PLE-B5.10 

 

 

 

 

2º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas 
moi sinxelas 

o alumno entende de xeito xeral as preguntas que se lle 
fan e é capar de responder as mesmas con ou sen axuda 
do profesor usando unha , ton e volume pronuncia 
axeitados no caso de producións orais e unha estrutura 
coherente no caso das producións escritas. Nas súas 
producións escritas , o alumno ten que ordenar as frases 
ou o texto de xeito adecuado tanto estruturalmente como 
ortograficamente en caso de copia ou se é producín libre , 
ten que se facer comprender aínda que a estrutura non 
sexa a mais desexada nen a ortografía a correcta. 

  

 

 

 

X 

  

 

 

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

 

 

CCL 
CSC 

 

PLE-B5.11 

2º-PLEB5.11 - Memoriza rutinas lingüísticas 
básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e expresar 
e preguntar cantidades. 

O alumno é capaz de usar e reproducir e comprender 
fórmulas linguísticas habituais e reprodùceas cando son 
necesarias. Aínda que non o faga de maneira voluntaria, é 
capa 

  

X 

 PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

CCL 



 

 

 

 

 

 

PLE-B5.12 

 

 

2º-PLEB5.12 - Participa activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc. 

o alumno participa con vontade positiva no traballo e 
desenvolvemento destas tarefas. A sua produción mostra 
cuidado ainda que de vez en cando e de xeito excepcional 
haxa borróns, tachaduras etc. A impresión xeral destas 
producións ten que ser positiva e os deseños que 
acompañen os glosarios deben estar ben pintados e 
limpos. 

   

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

escritos. 

 

 

CCL 
CSC 

 

 

 

PLE-B5.13 

 

 

2º-PLEB5.13 - Expresa 
estados de ánimo elementais (happy/sad, 
bored...). 

O alumno é capaz de recoñecer estados de ánimo 
estudados e aplicalos a situacións previamente traballadas 
na aula. As súas producións orais ou escritas sobre este 
tema non teñen porque ser correctas estrutural e 
gramaticalmente na súa totalidade se son producións 
libres, pero si seguir unha orde estrutural e ortográfica 
adecuada en caso de copia. 

  

 

 

X 

 PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais ou escritas. 

 

 

CCL 
CAA 

 

 

PLE-B5.14 

2º-PLEB5.14 - Comprende e usa adecuadamente 
o vocabulario básico necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos infantís moi 
sinxelos e escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral 

O alumno terá que responder adecuadamente á metade 
das preguntas formuladas.O valor de cada pregunta 
dividirase entre o número de itens até completar a 
porcentaxe asignada ao estándar.A proba pode ser oral ou 
escrita. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

aberta. 

 

CCL 
CSC 

 

 

PLE-B5.15 

 

2º-PLEB5.15 - Amosa interese por comunicarse 
na lingua estranxeira nas interaccións de aula. 

O alumno tenta usar a lingua extranxeira nas interacións 
na aula. Interésase por saber como responder en inglés e 
como preguntar polas cousas que o rodean aínda que 
sexa pedindo axuda aos seus compañeiros ou ao 
profesor. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B5.15 

 

2º-PLEB5.16 - Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

O alumno é capaz de establecer comparacións lingüísticas 
significativas entre a lingua nai e a lingua extranxeira 
aínda que sexa con axuda do profesor nuns primeiros 
momentos. 

  

 

X 

 PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de 
control/cotexo. 

 

 

CCL 
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6. AVALIACIÓN INICIAL  
 

Durante os primeiros días de clase realizaranse actividades orais de repaso que 

permitirán valorar o nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. 

 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas e os obxectivos fixados. 

No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para o 

desenvolvemento do currículo. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando ao alumno e aos pais das 

cualificacións obtidas a través do boletín de notas. A asignatura dividiráse en temas ou 

unidades didácticas.que se repartirán ao longo das tres avaliacións. 

Os procedementos serán variados (orais, escritos, observación directa e sistemática...) 

para facilitar a información do progreso nesta área e as competencias básicas, utilizando 

os seguintes instrumentos: 

• Rexistro e control do alumnado 
 

• Probas orais e escritas 
 

• Revisión de cadernos e traballos realizados polos alumnos/as. 
 
Valoramos: 

 
• A realización dos exercicios diarios na clase 

 
• A realización das tarefas de casa 

 
• O seu interese 

 
• O esforzo 

 
• A resposta das preguntas diarias orais da clase 

 
• A realización das probas escritas e orais 

 
Valoraranse nunha escala do 1 ao 10 considerando que non superou os obxectivos se a 

calificación é menor de 5. 
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Para a calificación trimestral aplicaranse os seguintes CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

• Controis orais e escritos : 50%. No que se valorará: 

 A aprendizaxe dos contidos. 

 Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

 Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. 

Coherencia e adecuación. 

 Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver unha actividade. 

 Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

 Caligrafía lexible. 

 Tempo de realización. 

 Destrezas. 

Precisarase unha nota mínima de 5 puntos no exame avaliado sobre 10 

para poder aprobar a avaliación. 

• Tarefas orais e escritas e participación en actividades comunicativas de produción 

oral e comprensión: 25%. Valorarase: 

 Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 

 Orde e limpeza na presentación. 

 Caligrafía. 

 Destrezas. 

 Nivel e calidade das intervencións. 

 Mensaxe estruturada. 

 Uso de vocabulario e estruturas gramaticais apropiadas . 
 

• Actitude :25%. Valorarase: 
 

 Comportamento. 

 Esforzo por mellorar. 

 Interese por aprender, motivación. 

 Creatividade. 

 Iniciativa. 

 Estudio diario e a realización propia dos exercicios propostos. 

 Respecto á profesora e aos compañeiros/as. 
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8. METODOLOXÍA  

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés 

como o adestramento para o uso activo do Inglés; para comunicarse no mundo real coa 

lingua que aprenderon. Centrarémonos en contextos familiares para os alumnos desta 

idade, aproveitando os coñecementos previamente adquiridos e as capacidades e 

experiencias que posúe. Fomentarse un uso da lingua contextualizado en situacións 

comunicativas propias de diversos ámbitos e que permitan un uso da  lingua real e 

motivador. 

Para desenvolver a comprensión oral poñeranse en xogo estratexias que permitan 

interpretar, valorar e relacionar a información que se transmite na vida cotiá. 

Os alumnos realizarán variedade de actividades, audición, interpretacion, debuxo, 

colorear, relacionar, rodear, preguntar e dar información, etc. 

A metodoloxía poderíamos resumila en: 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos 

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a de quinto curso, 

que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes á 

vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias propias da materia 

• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias  múltiples: traballo individual e en grupo, e actividades que traballan 

contidos fundamentais.  Están secuenciados por niveis de dificultade, abordan 

diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de 

competencias a todos os alumnos. 

• Fichas de reforzo para traballar cos aspectos con máis dificultade. 

• Utilización de DVD, CDs como material complementario. 
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9. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS  
 

• Aula: 

 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, con encerado dixital, 

canón...). 

 

- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos e 

os materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de forma 

autónoma. 

- Distribución posible en grupos, en parellas e traballo individual. 

 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

• Pupil´s book 

• Notebook 

• Worsheets 

• Recursos educativos (Internet) 
• Ordenador 

• Canon e pantalla 

• Cards and flashcards 

• Encerado 

• CD e DVD 
 
 

11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 
Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 

intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• FICHAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN para adaptar ás necesidades educativas do 
alumnado. 

• ENSINO TITORADO . 
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12. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA  
 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 

 
Ligazóns a Internet 

• Aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura de imaxes, 
información ou curiosidades e selección e organización para transformar 
estes elementos en coñecemento. 

 
 
 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

Obxectivos para o 2º nivel: 

• Memorizar cancións  e poesías adaptadas ao nivel. 

• Traballar  o vocabulario novo que aparece en cada lección. 

• Detectar e rexistrar as deficiencias apreciadas en cada alumno para poder corrixilas. 

• Fomentar a capacidade creativa escribindo pequenas oracións curtas. 

• Actividades diversas de animación á lectura 

• Lectura de todos os textos do libro do alumno. 

•  Lectura animada e comprensiva de libros de lectura (unha vez á semana) 
 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  

• Valorar a importancia de aprender un idioma para poder entendernos coas persoas 

que o falan. 

• Comprender que para coñecer a cultura dun pobo, debemos aprender primeiro a 

súa lingua. 

• Establecer semellanzas e diferencias entre a cultura galega e a inglesa. 

• Entender que un idioma é un tesouro de valor incalculable porque non está nas 

nosas mans fabricalo. 

 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
 Realización de dramatizacións e diálogos de frases curtas en inglés. 

 Familiarización co mundo cultural dos países de fala inglesa e o xeito en que celebran: 

 Hallowen, Christmas , Easter... 
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16. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  
 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
Preparación da 

clase e dos 
materiais 

didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

  

 

Utilización dunha 
metodoloxía 

adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, 
tratamento dos contidos etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 

  

 
 

Regulación da 
práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as 
aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están acordados entre os 
profesores. 

  

 
 
 
 

Avaliación das 
aprendizaxes e 

información que 
deles se lles dá 

aos alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e aos contidos. 

  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables da aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 
tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer: 
• Aos alumnos. 

• Ás familias. 

  

 
 
 
 

Utilización de 
medidas para a 

atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as 
dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e 
ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e os recursos ofrecidos foron 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo 
equipo docente atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 

  

 
 
 
 
 
17. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR  

 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 
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Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para actualizar a 

programación de aula en caso de que non se poda seguir o programado, xa sexa por 

exceso de festividades, saídas, ritmo do alumnado, metodoloxía empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe para 

detectar os posibles erros e tentar melloralos con vistas ao próximo curso. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

 

LINGUA ESTRANXEIRA 

Inglés 

 

 

3º E. Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 INDICE  

 

• Introdución e contextualización 

• Obxectivos da Educación Primaria 

• Competencias clave 

• Obxectivos, contidos, criterios de avaliaciñon e estándares de aprendizaxe 

• Ensinanzas trasversais 

• Mínimos esixibles 

• Avaliación inicial 

• Procedimentos e instrumentos de avaliación  e criterios de cualificación 

• Metodoloxía 

• Organización de espazos 

• Materiais e recursos didácticos 

• Atención á diversidade 

• Incorporación das TIC 

• Accións de contribución ao proxecto lector do centro 

• Accións de contribución ao proxecto lingüístico do centro 

• Actividades complementarias e extraescolares 



 

 

• Avaliación da programación 

• Modificacións propostas na memoria do curso anterior 

 

 

• INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A área de Lingua estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan  empregala  para comprender, falar e conversar, ler 

e escribir, polo que o seu uso debe ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na Educación Primaria pártese dunha 

competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda a etapa, serán de gran importancia os coñecementos, 

capacidades e experiencias nas linguas que nenos e nenas coñecen para comprender e construír significados, estruturas e 

estratexias durante a súa participación en actos de comunicación. A comprensión das diferentes situacións de comunicacións e o 

coñecemento da estrutura dos textos, axudaralles a identificar e adquirir  os elementos lingüísticos concretos  presentes nun acto 

comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os procedementos dirixidos á consecución dunha competencia 

comunicativa efectiva oral e escrita, en contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva eficacia e corrección 

e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, televisión…) é un factor condicionante que fai que a 

maioría das oportunidades de aprendizaxe non se den só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta da clase de 

lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para que a comunicación e a aprendizaxe en dita lingua poida levarse a 

cabo. Esta circunstancia fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións propias de ámbitos 

diversos ademais do académico, especialmente os das relacións sociais e os medios de comunicación. 



 

 

 

 

• OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 
 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio 
activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 
confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 
emprendedor. 

 

• Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con 
autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per- soas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

• Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 
 

• Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 
mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro- blemas que requiran a realización de 
operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa 
vida cotiá. 



 

 

 

• Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con 
especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

 

• Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- municación, desenvolvendo un espírito 
crítico ante as mensaxes que reciben e  elaboran. 

 

• Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 
 

• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación 
física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

• Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com- portamento que favorezan o seu 
coidado. 

 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  nas súas relacións coas demais persoas, 
así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 
cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

• Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
 

• Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as 
mulleres e homes que realizaron achegas importan- tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

• COMPETENCIAS CLAVE  

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 



 

 

 

• Comunicación lingüística (CCL). 
 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
 

• Competencia dixital (CD). 
 

• Aprender a aprender (CAA). 
 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 



 

 

 

• CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

• b 

• f 

B1.1. Estratexias decomprensión: 

Activación de coñecementos previos a partir de 
debuxos,mímica,preguntas...
 paraáformulación de hipóteses sobre o que 
se vai escoitar en función dos interlocutores que 
participan na interacción e do contexto, en 
situacións de comunicación breves conectadas cos 
seus intereses e adaptadas a súaidade. 

Interpretación das ideas principais expresadas 
en textos orais sinxelos apartir das súas 
experiencias ecoñecementos. 

Captación da idea global e identificaciónde 
elementos máis relevantes en textos orais, con 
axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos docontexto. 

Identificación e asociación de significados 
apoiándose no contexto,ilustracións... 

Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais (entoación,pausas, 
énfases…) e non verbais (expresión facial, 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis 
relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e 
léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as comidas 
preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias 
experiencias e articulados con claridade e lentamente 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe econten co apoio 
visualcorrespondente. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e 
ainformación mais relevante dotexto. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 

PLEB1.1. Comprende o 
sentido xeral e a información 
máisrelevante en interaccións 
verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá. 

• PLEB1.2. Comprende os 
puntos principais de 
narracións e presentacións 
breves e sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese, 
que conteñen con imaxes 
eilustracións que clarifiquen o 
seusignificado. 

• PLEB1.3. Entende o que 
se lle dien situacións 
comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións,avisos). 



 

 

xestos...). 

Seguimento verbal e non verbalde 
instrucións sinxelas en situacións 
comunicativashabituais. 

Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos, para aadquisición 

• PLEB1.4. Identifica a 
información esencial de 
mensaxes sinxelas e 
conversas breves nas 
queparticipa que traten sobre 
temas familiares procedentes 
de diferentes medios de 
comunicación e daInternet. 

• PLEB1.5. Entende o que 
se lle dien transaccións 
habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións,peticións,  

 

 do léxico e expresións 
cotiás da lingua estranxeira. 

• B1.2. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos ede entoación: familiarización 
cos sons, pautas de ritmo e entoación 
característicos da lingua estranxeira, a 
través do modelo do mestre/a e de 
recursosaudiovisuais. 

 avisos).  

• PLEB1.6. Valora as 
interaccións orais entre iguais 
como mediode 
aprendizaxecompartido. 

CSC 

  



 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

• b 

• c 

• i 

B2.1. Estratexias deprodución: 

Planificación: 

Concibir a mensaxe con 
claridadee practicalo 
variasveces. 

Execución: 

Expresar a mensaxe 
conclaridade axustándose 
aosmodelos. 

Apoiarse nos coñecementosprevios. 

Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos paralingüísticos 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal). 

Participar en interaccións orais en 
situacións reais ou 
simuladas,próximas a súa idade, a 
través de respostas verbais e 
nonverbais. 

Producir textos orais coñecidos 
previamente mediante 
aparticipación activa enrutinas. 

Producir textos orais cotiás de 
índole diversa tendo en conta 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas 
da súa contorna inmediata, de obxectos, 
así como de expresar os seus gustos e 
intereses, usando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos(and/or). 

B2.2. Participar de forma activa e 
comprensible en conversas que requiran 
un intercambio directo de información 
enáreas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi familiares, aínda que en 
ocasións a pronuncia non sexa tan clara e 
poida provocar confusións lingüísticas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre 
temas moi próximos a si 
mesmo/ae aos demais cunha 
pronuncia e 
entoacióncomprensibles. 

CCL 

• PLEB2.3. Amosa unha 
actitudede escoitaatenta. 

CSC 

• PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos 
orais sinxelos e breves 
(p.e.cancións, rimas) 
aprendidos a través de xogos.

 

• CCL 

• CSC 

• PLEB2.5. Amosa interese e 
respecto polas achegas 
dosseus compañeiros/as. 

CCL 

CSC 



 

 

tantoelementos lingüísticos 
comoextralingüísticos: 

 

utilizar xestos ou recorrer 
a imaxes para axudar na 
comprensión de 
producións orais. 

- Participar activamente en 
intercambios lingüísticos 
orais breves para 
expresar as necesidades 
de comunicación máis 
inmediatas, tendo en 
conta as habituais 
fórmulas de cortesía. 

• B2.2. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicose de 
entoaciónbásicos: 

• Uso axeitado dos sons 
propios da lingua estranxeira: 
pronuncia de palabras efrases cotiás 
de formacomprensible. 

• Iniciación ás normas 

   



 

 

que regulan a interacción oral 
(quendas depalabra, volume 
de voz e ritmoaxeitado).. 

• Uso e identificación de 
aspectosfonéticos básicos, de ritmo 
e entoación para a produción de 
textos brevesorais. 

  



 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

• b 

• f 

B3.1. Estratexias decomprensión: 

Activación dos coñecementos previos en relación á 
tipoloxía e tema do texto quese vaitraballar. 

Facer anticipacións e hipóteses, a partirdos 
elementos icónicos e textuais, sobre o contido de 
textos sinxelos non coñecidos que sexan da súa 
interese e adaptados a súaidade. 

Captación da idea global e identificaciónde 
elementos máis relevantes entextos 

B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e 
as ideas principais en textos 
escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de 
forma oral e de interese para 
o alumnado e conte con 
apoio visual en soporte papel 
ou dixital. 

B3.2. 
Discriminarpatróns 
gráficos e recoñecer os 
significados eintencións 

PLEB3.1. Comprende 
frases simples escritas, 
relacionadas cos temas 
traballados previamente de 
formaoral. 

CCL 

• PLEB3.2. 
Comprende a idea 
principal dunha 
historiasinxela 
acompañada de apoio 
visual redundante e 
identifica os e as 
personaxesprincipais. 

CCL 

• PLEB3.3. Amosa 
interesepola 

• CCL 

 

 escritos, con axuda de 
elementos lingüísticos e 
non lingüísticos do 
contexto. 

• Identificación de palabras 

comunicativas básicas que 
expresen pausas, 
exclamacións, 
interrogacións e 
interrogacións. 

lectura nunha lingua estranxeira. • CAA 

• PLEB3.4. Empregaalgunhas 
estratexias básicas para a 
comprensiónlectora. 

CCL 

CAA 



 

 

clave do texto, relacionadas cos 
e coas personaxes e o contexto 
a través da linguaxe non 
verbalou co apoio deilustracións. 

• Identificación de textos 
sinxelos: regrasde xogos, 
algunhas instrucións, carteis da 
aula… 

• Iniciación á lectura guiada e 
comprensión de diferentes textos 
sinxelos, en soporte papele dixital, 
adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para 
utilizar información global e 
específica no desenvolvemento 
dunha tarefa, proxecto ou para 
gozar dalectura. 

• B3.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación moielementais: 

• Uso dos signos de puntuación 
máisbásicos. 

• Asociación de grafía, 
pronuncia esignificado a partir de 
modelos escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de 
relacións analíticasgrafía-son. 

• Recoñecemento de 
símbolos deuso 
frecuente: €,@. 

• B3.3. Coñecer as 
estratexias básicas máis 
adecuadaspara a comprensión 
do sentido xeral, e as ideas 
principais en textos 
escritossinxelos. 

• PLB3.5. Iníciase na selección de 
contos ou narracións da biblioteca de 
aula para a súa lectura guiadae 
respectando as súas normas de 
funcionamento. 

CCL 

CSIEE 

• PLB3.6. Amosa interese por 
informase, comunicarse eaprender a 
través dos textosescritos. 

CCL 

CSIEE 



 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETEN
CIAS 
CLAVE 

• b 

• f 

• i 

B4.1. Estratexias deprodución: 

Planificación 

Seleccionar o tipo de texto que 
se vai producir: contos, notas, 
dramatizacións… 

Execución 

Producir a mensaxe escrita 
conclaridade, 

B4.1. Escribir textos sinxelos 
seguindo un modelo dado, 
compostos de frasessimples 
illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas e osprincipais 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súavida 
cotiá traballadas previamente de 
formaoral. 

CCL 

• PLEB4.2. Escribe conversas 
sinxelas seguindo un modelodado 

CCL 

 

 utilizando expresións e 
frases coñecidas. 

• Compensar as carencias 
léxicasmediante o uso do 
dicionario visual do alumnado e de 
programasinformáticos. 

• Seleccionar e 
empregar o léxico adecuado ao 
tema e usar algúnrecurso 
cohesivo para non 
repetirpalabras. 

• Apoiarse nas palabras e 

signos de puntuación, para 
falar de si mesmo/a, da 
súa contorna máis 
inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e 
predicibles. 

• B4.2. Aplicar patróns gráficos 
e convencións ortográficas 
básicas para escribir con 
razoable corrección frases 
curtas que utiliza normalmente 

e respectando a 
estrutura gramatical 
coñecida. 

 

• PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia nasúa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura e cos seus 
intereses. 

CCL 

• PLEB4.4. Completa un formulario 
en liña con seus datos e dos e das 
demais (nome, apelido eidade...). 

CCL 



 

 

frasescoñecidas previamente en 
interaccións orais e de lectura. 

• Empregar programas 
informáticospara reproducir 
mensaxes escritossinxelos. 

• Reproducir 
progresivamente a forma 
gráfica de certas palabras 
ensituacións comunicativas, sen 
modelos dados, a través de 
hipóteses ou tratando de 
recordar a súaforma. 

• Producir a partir de 
modelos, depalabras e 
expresións, coñecidas 
previamente en interaccións 
orais, para transmitir información. 

• Iniciar a reelaboración de 
informaciónsen ficheiros, 
libriños... breves textos escritos 
afíns aos intereses e experiencias 
de alumnos e alumnas, cunha 
intención comunicativa. 

• B4.2. Patróns gráficos, 
covenciónsortográficas e de 
puntuación moielementais: 

• Uso dos signos de puntuación 
máisbásicos. 

• Uso de símbolos de uso 
frecuente:€. 

• Asociación de grafía, 

ao falar, cunha ortografía 
aceptable. 

• B4.3. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente. 

• PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre temas 
traballados en clase como, por 
exemplo, onde está un obxectoou un 
lugar, de que cor é un obxecto, que 
hora é, cales son os seus gustos ou 
se hai algo nun determinadolugar. 

CCL 

• PLEB4.6. Escribe en soportepapel 
ou dixital falando de si mesmo/a e da 
súa contorna inmediata dexeito 
elemental. 

CCL 

• PLEB4.7. Presenta os seus textos 
de forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade. 

CCL 

CSC 

• PLEB4.8. Valora a lingua escrita 
como medio decomunicación. 

CCL 

CSC 



 

 

pronuncia esignificado a partir de 
modelos escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de 
relaciónsgrafía-son. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTI
VOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

• b 

• f 

B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

Valoración da lingua estranxeiracomo 
instrumento paracomunicarse. 

Recoñecemento e aprendizaxe de 
formas básicas de relación social na 
linguaestranxeira. 

Aspectos sociais e culturais próximos aos 
intereses dos nenos e nenas dos países 
onde se fala a lingua estranxeira estudada 
e doutros países domundo. 

Recoñecemento da realidade 
plurilingüe da propiacontorna. 

Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara aos demais para 
comprender e facersecomprender. 

B5.2. Funciónscomunicativas: 

Establecemento de relaciónssociais: 
saudar, agradecer, despedirse, dirixirse 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e 
significativos e aplicar progresivamente os coñecementos 
adquiridos sobreestes a unha comprensión adecuada do 
texto. 

B5.2. Amosar curiosidade polalingua e desexos de 
participar en actividades individuais ou colectivas que 
soliciten o seu usocomunicativo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

B5.4. Obter e dar informaciónbásica persoal, a súa 
contorna máis inmediata e na situación de comunicación 
propia daaula. 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, 
cantidade, posesión,número calidades físicas, forma, cor, 
tempoatmosférico 

B5.6. Expresar a localizacióndos obxectos. 

B5.7. Expresar e identificar osseus desexos. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes para realizaras 

PLEB5.1. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
básicas (nome,idade, actividades, 
favoritas e gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais. 

• PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 
despedidas e diríxeseaos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
(hello, goodbye, seeyou...). 

• PLEB5.3. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples 
con imaxesilustrativas. 

• PLEB5.4. Expresa e identifica a 
localización básica deobxectos. 



 

 

aosdemais. 

Realización de preguntas erespostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e dasdemais. 

Expresión da posesión dun mesmo/a e 
dunha terceirapersoa. 

Realización de preguntas erespostas 
sinxelas sobre os días da semana,os meses 
e o tempo atmosféricoetc. 

Realización de preguntas erespostas 

funcións comunicativas propias do seunivel. 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e 
osseus 

• PLEB5.5. Expresa e identifica de 
xeito elemental os seusdesexos. 

• PLEB5.6. Estrutura adecuadamente 
os elementosdas oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexosbásicos. 

• PLEB5.7. Diferenza preguntase 
respostassimples. 

• PLEB5.8. Memorizarutinas 

 

 sinxelas sobre a 
localización de 
obxectos etc. 

• Realización de 
preguntas erespostas 
sinxelas sobre oprezo. 

• Formulación de 
preguntas erespostas 

significados asociados. 

• B5.10. Utilizar 
estruturassintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores básicos 
como “e, ou”, adecuándoas aos 
propósitoscomunicativos. 

• B5.11. Mostrar un control 

lingüísticas básicas e sinxelas 
para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións 
mais habituais. 

 

• PLEB5.9. Participa activamenteen 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados e 
dramatizaciónsetc. 

CSC 



 

 

sinxelas en relación 
ácantidade. 

• Realización de 
preguntas erespostas 
sinxelas sobre os gustos e 
preferencias. 

• Realización de 
preguntas erespostas 
sobre ahabilidade. 

• Expresión de 
habilidades e capacidades 
en afirmativo enegativo. 

• Formulación de 
preguntas erespostas sobre 
avestimenta. 

• Descrición de 
persoas, plantase 
animais. 

• Expresión dedesexos. 

• Formulación de 
preguntas sobreo 
desexo. 

• Expresión deinstrucións. 

• Preguntas e 
respostas sobrepetición e 
ofrecemento de axuda 
(Can I have 
(pasta),please?). 

• B5.3. 
Estruturassintáctico-
discursivas: 

limitadodun conxunto de estruturas 
gramaticais sinxelas e de modelos de 
oracións e frases dentro un repertorio 
memorizado. 

• B5.12. Comprender e utilizar 
oléxico propio do nivel en contextos 
comunicativossinxelos. 

• B5.13. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás 
e temas habituais e concretos 
relacionados coas súasexperiencias. 

• B5.14. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas do texto eos 
seus expoñentes máishabituais. 

• PLEB5.10. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas 
interaccións de aula, lertextos 
sinxelos adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente de formaoral. 

CCL 

CAA 

• PLEB5.11. Participa de forma 
activa, cooperadora erespectuosa en 
intercambios lingüísticos en 
situacións rutineiras reais ou 
simuladas a través de respostas 
verbais e nonverbais. 

CCL 

CSC 

• PLEB5.12. Valora a realidade 
plurilingüe da súa propiacontorna. 

CSC 

• PLEB5.13. Amosa interese por 
coñecer persoas que falanoutras 
linguas e teñen outrasculturas. 

CSC 

• PLEB5.15. Relacionaelementos 
socioculturais estranxeiros cos 
propios para avanzar no 
desenvolvemento dunha 
concienciaintercultural. 

CSC 



 

 

• Preguntas e 
respostas sobreaspectos 
persoais como nome, idade, 
estado de ánimo, comida 
favorita... (What’s your 
name?, My name is, How 
old are you?, I’m, I´m 
(bored), What´s your 
favourite food?, My 
favourite food is...). 

• Expresión de 
posesión en primeira e 
terceira persoa (I´ve 
got,He/She´s 

 



 

 

 got) e formulación 
da pregunta 
correspondente e 
resposta afirmativa 
e negativa (Have 
you got?, Yes, I 
have/No, I haven´t, 
Has he/she got?, 
Yes, he/she has, 
No, he/she hasn´t). 

• Preguntas e 
respostas sobre osdías da 
semana, meses e o tempo 
atmosférico (What day is it 
today?, It´s, What´s the 
weather like today?, It´s, 
What month are you in?, 
I´min). 

• Preguntas e 
respostas sobreobxectos do 
seu interese (Where´s is it?, 
It´s in/on/under/nextto). 

• Expresión de 
cantidade: contardesde 51 
a100. 

• Preguntas e 
respostas sinxelassobre o 
prezo (How much is 
it?,It´s). 

• Preguntas e 
respostas sinxelassobre a 
cantidade de obxectos o 

   



 

 

persoas (How many… 
arethere?). 

• Preguntas e 
respostas sobre ogusto en 
primeira persoa (Do you 
like (cheese)?, Yes, I do/ 
No, Idon´t). 

• Expresión do gusto 
en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (Ilike 
(salad), I don´t like(chips)). 

• Realización de 
preguntas erespostas 
sobre habilidade (Can you 
(swim)?, Yes, I can;, No I 

can´t). 

• Expresión de 
habilidades en 
afirmativo e negativo 
(I can (play tennis), I 
can´t (playgolf). 

• Identificación das 
pezas de roupa (I´m 
wearing, he/she´swearing). 

• Preguntas e 
respostas sobrea 



 

 

 

 vestimenta (What´s 
she/he wearing?, 
Who´s wearing 
(shoes)?). 

• Expresión de 
desexos (I want to 
(make acake). 

• Preguntas sobre 
o desexo (Doyou want 
to (playbasketball?)). 

• Expresión de 
instrucións (Touchyour 
(legs), listen,please…). 

• Realización de 
preguntas erespostas 
(What´s this?, It´s…). 

• Preguntas e 
respostas sobre petición e 
axuda (Can I have 
(pasta),please?). 

• B5.4. Léxico oral de alta 
frecuencia (recepción e 
produción) relativo a 
posesións persoais, a 
cores, números ata o 100, 
preposicións, días 
dasemana, roupa, materiais 
e escolares, roupa, 
adxectivos para describir 
persoas, partes do corpo e 

   



 

 

a cara, deportes, 
equipamento deportivo, 
actividades ao aire libre, 
comida, moedas, estado e 
sentimentos, tempo 
atmosférico, días da 
semana, meses, accións, 
materiais, animais salvaxes, 
partes do corpo e da cara, e 
partes dacasa. 

•  



 

 

• ENSINANZAS TRANSVERSAIS  

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE SEXOS 

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o rexeitamento de calquera discriminación por 

razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades. 

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da publicidade na incitación ao consumo. 

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticos e publicitarios. 

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal e non verbal. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, capaz de actuar sobre el, cuestionarlo e 

modificalo, aportando ideas e posibles solucións para a súa mellora e mantemento. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos que versen sobre temas relacionados co mantemento do medio ambiente. 

• Mostrar as propias opinións achega da conservación do medio ambiente. 

• Aportar ideas e posibles solucións que comporten un compromiso persoal para mellóraa e mantemento do medio ambiente. 



 

 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE. EDUCACIÓN SEXUAL 

• Coñecer e practicar hábitos elementais de higiene, alimentación e coidado persoal que melloran a calidade de vida. 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 

• Coñecer, comprender e aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo sabendo respectar e aceptar as achegas 

dos demais. 

• Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo de discriminaciones e situacións de 

insolidaridad, así como mostrar respecto e ser tolerante coa diversidad de linguas existentes. 

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a relación cos demais. 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 

• Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e valorar o diálogo como instrumento para 

solucionar os problemas de convivencia e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e as opinións 

alleos. 

• Respectar as regras propias do intercambio comunicativo. 

• Valorar a diversidad lingüística do Estado como un feito cultural enriquecedor. 
 
 



 

 

• MÍNIMOS ESIXIBLES  

 

Coñecer e utilizar vocabulario básico adecuado ao seu nivel sobre: 

 

• Saúdos: Hello, goodbye, good morning, see you. 

 

• What’s  your name? My name is… 

 

• How old are you? I am… 

 

• Fórmulas de cortesía: please, thank you, not at all, you’re welcome. 

 

• Expresar sentimentos: I’m happy, I’m sad, I’m tired, I’m hungry, I’m thirsty... 

 

• Abecedario 

 

• Cores 

 



 

 

• Números cardinales 1-100 

 

• Meses do ano, días da semana e estacións 

 

• O tempo atmosférico 

 

• A roupa 

 

• Partes do corpo 

 

• A familia 

 

• A escola 

 

• A casa 

 

• Alimentos 

 

• Animais salvaxes e domésticos 

 

• Saúdos 



 

 

 

• Construír oracións co presente do verbo “to be”, o” to have got”, like  e can. 
 

 

 

• AVALIACIÓN INICIAL  
Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias claves e os obxectivos 

fixados. 

No primeiro trimestre realizarase unha proba escrita de Avaliación Inicial cuxa finalidade é comprobar os obxectivos e as 

competencias claves que o alumno debeu adquirir ao finalizar o curso anterior nesta matería. Realizarase nas primeiras semanas 

do inicio do curso. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando das cualificacións obtidas ao alumno e aos pais a través do boletín de 

notas. A materia dividiráse en temas ou unidades didácticas que se repartirán ao longo das tres avaliacións. 

Realizaranse probas escritas nas que se avaliará  a materia de forma globalizada. 

A avaliación será formativa e continua, realizarase ao longo do proceso de aprendizaxe e permitirá coñecer a situación do alumno 

en cada momento de forma que poidan introducirse as adaptacións necesarias. 

Os alumnos serán avaliados do 1 ao 10. Para aprobar a materia deberán obter na súa cualificación final unha nota mínima de 5 de 

acordo ós seguintes criterios de cualificación. 

 



 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Controis orais e escritos : 70%. No que se valorará: 

• A aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e adecuación. 

• Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía lexible. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Precisarase  unha  nota  mínima de 4 puntos  no  exame  avaliado  sobre 10 para poder aprobar a avaliación. 

• Tarefas orais e escritas e participación en actividades comunicativas de produción oral e comprensión: 20%. Valorarase: 

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 
• Orde e limpeza na presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Nivel e calidade das intervencións. 
• Mensaxe estruturada. 
• Uso de vocabulario e estruturas gramaticais apropiadas . 

 



 

 

• Actitude :10%. Valorarase: 

• Comportamento. 
• Esforzo por mellorar. 
• Interese por aprender, motivación. 

• Creatividade. 
• Iniciativa. 

•Estudio diario e a realización propia dos exercicios propostos. 

•Respecto á profesora e aos compañeiros/as. 
 

 

• METODOLOXÍA  

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés como o adestramento para o uso activo do 

Inglés; para comunicarse no mundo real coa lingua que aprenderon. Centrarémonos en contextos familiares para os alumnos desta 

idade, aproveitando os coñecementos previamente adquiridos e as capacidades e experiencias que posúe. Se fomentará un uso 

da lingua contextualizado en situacións comunicativas propias de diversos ámbitos e que permitan un uso da  lingua real e 

motivador. 

Para desenvolver a comprensión oral poñeranse en xogo estratexias que permitan interpretar, valorar e relacionar a información 

que se transmite na vida cotiá. 

Os alumnos realizarán variedade de actividades, audición, interpretacion, debuxo, colorear, relacionar, rodear, preguntar e dar 

información, etc. 



 

 

A metodoloxía poderíamos resumila en: 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos 

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos extraídos de situacións cotiás e 

contextualizadas para o alumno/a de quinto curso, que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes 

á vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias propias da materia 

• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e intelixencias  múltiples: traballo individual e en 

grupo, e actividades que traballan contidos fundamentais.  Están secuenciados por niveis de dificultade, abordan diversidade de 

estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos. 

• Fichas de reforzo para traballar cos aspectos con máis dificultade. 

• Utilización de DVD, CDs como material complementario. 
 

• ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS  

• Aula: 

• Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, con encerado dixital, canón...). 

• A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos e os materiais estarán ao alcance dos 

nenos para que traballen de forma autónoma. 

• Distribución posible en grupos, parella e  traballo individual. 



 

 

 

 

• MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Activity book 

• Pupil´s book 

• Notebook 

• Worsheets 

• Recursos educativos (Internet). 

• Ordenador. 

• Canon e pantalla 

• Reader 

• Blackboard 

• CD e DVD 

 



 

 

• ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos: 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da unidade didáctica preséntanse de forma máis pautada, 
con maior apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de competencias por parte dos alumnos. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de  estilos cognitivos e de intelixencias en 
aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa representación plástica, coa dramatización... 

• PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, necesidades educativas 
especiais e superdotación) con fichas de reforzo e /ou ampliación. 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades que 
se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 

• INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA  

 

Actividades TIC • Actividadesintegradasnassecuenciasdeaprendizaxe. 

Recursos interactivos da nosa 
web 

• Ligazóns de actividades interactivas existentes nanosa web 

 
Ligazóns a Internet 

• Aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura 
de imaxes, información ou curiosidades e selección e 
organización para transformar estes elementos encoñecemento. 

 

 

 

• ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  



 

 

Obxectivos para o 3º nivel: 

• Memorizar  cancións e poesías adaptadas ao nivel. 

• Traballar o vocabulario novo. 

• Fomentar a capacidade creativa  coa elaboración de narracións. 

• Actividades diversas de animación a lectura. 

• Lectura de todos os textos do libro do alumno e dos cadernos de traballo. 

• Lectura e comentarios de textos seleccionados e libros recomendados para traballar na aula e  na casa. 

• Procura de textos en internet sobre temas propostos. 

• Fomentar a lectura de libros da biblioteca do centro mediante o sistema de préstamo. 

• Visualización de documentais e películas en inglés. 

 

 

• ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  

 

• Valorar a importancia de aprender un idioma para poder entendernos coas persoas que o falan. 

• Comprender que para coñecer a cultura dun pobo, debemos aprender primeiro a súa lingua. 

• Establecer semellanzas e diferenzas entre a cultura galega e a inglesa. 



 

 

• Entender que un idioma é un tesouro de valor incalculable porque non está nas nosas mans fabricalo. 

 

 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

• Realización de dramatizacións e diálogos en inglés. 

• Familiarización co mundo cultural dos países de fala inglesa e o xeito en que celebran: 

• Hallowen, Christmas , Carnival, Easter... 

 

 

 



 

 

• AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
Preparación da 

clase e dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento 
das clases. 

 

Existe unha distribución temporal equilibrada.  

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do 
grupo. 

 

 

Utilización dunha 
metodoloxía 

adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. Considérase a 
interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos contidos etc.). 

 

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 
capacidades do alumno/a. 

 

 

Regulación da 
práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.  

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.  

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.  

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 

información que 
deles se lles dá 

aos alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos 
obxectivos e aos contidos. 

 

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 
variables da aprendizaxe. 

 

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 
actividades planificadas. 

 



 

 

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación 
déronse a coñecer: 

• Aosalumnos. 
• Ásfamilias. 

 

 

 
Utilización de 

medidas para a 
atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

 

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de 
aprendizaxe. 

 

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

 

 

• MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN  

 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para actualizar a programación de aula en caso de que non 

se poda seguir o programado, xa sexa por exceso de festividades, saídas, ritmo do alumnado, metodoloxía empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe para detectar os posibles erros e tentar melloralos 

con vistas ao próximo curso. 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A área da Lingua Estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan empregala para comprender, falar e 

conversar, ler e escribir, polo que o seu uso debe ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na Educación 

Primaria pártese dunha competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda a etapa, serán de gran 

importancia os  coñecementos, capacidades e experiencias nas linguas que nenos  e nenas coñecen para comprender e 

construír significados, estruturas e estratexias  durante a súa participación en actos de comunicación. A comprensión das 

diferentes situacións de comunicacións e o coñecemento da estrutura dos textos, axudaralles a identificar e adquirir os 

elementos lingüísticos concretos  presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área da Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os procedementos dirixidos á consecución dunha 

competencia comunicativa efectiva oral e escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva 

eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, televisión…) é un factor condicionante que 

fai que a maioría das oportunidades de aprendizaxe non se den só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta 

da clase de lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para que a comunicación e a aprendizaxe en dita lingua 

poida levarse a cabo. Esta circunstancia fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións 

propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións sociais e os medios de comunicación. 

 

• OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 



 

A Educación Primaria a área de Lingua Estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan  empregala para 

comprender, falar e conversar, ler e escribir, polo que o seu  uso debe ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. 

Na educación primaria pártese dunha competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda a etapa, 

serán de gran importancia os coñecementos, capacidades e experiencias nas linguas que nenos e nenas coñecen para 

comprender e construír significados, estruturas e estratexias durante a súa participación en actos de comunicación. A 

comprensión das diferentes situacións de comunicacións e o coñecemento da estrutura dos  textos, axudaralles a identificar 

e adquirir os elementos lingüísticos concretos presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os procedementos dirixidos á consecución dunha 

competencia comunicativa efectiva oral e escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva 

eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, televisión…) é un factor condicionante que 

fai que a maioría das oportunidades de aprendizaxe non se den só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta 

da clase de lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para  que a comunicación e a 

aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen 

situacións de comunicacións propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións sociais e 

os medios de comunicación. 

 

Contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

 



 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o 

exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes 

de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

 

• Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con 

autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per- soas, a igualdade de dereitos e 

oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

• Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as 

linguas. 

 

• Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e 

comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 



 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro- blemas que requiran a realización 

de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións 

da súa vida cotiá. 

 

• Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, 

con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

 

• Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- municación, desenvolvendo un 

espírito crítico ante as mensaxes que reciben e  elaboran. 

 

• Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

• Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com- portamento que favorezan o seu 

coidado. 

 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  nas súas relacións coas demais 

persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 



 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

• Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

 

• Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia 

as mulleres e homes que realizaron achegas importan- tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

 

• COMPETENCIAS CLAVE  

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 

• Comunicación lingüística (CCL). 

 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

 

• Competencia dixital (CD). 

 

• Aprender a aprender (CAA). 



 

 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

 

 

  



 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA – INGLÉS 4º EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 

• CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
CLAVE
  
 

 

BLOQUE 
1.COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

b 

f 

• B1.1. Estratexias decomprensión: 
Uso progresivo do contexto visual e non verbal 

e dos coñecementos previos, transferidos desde as 
linguas que coñece a lingua estranxeira, para a 
formulación de hipóteses sobre o que se vai 
escoitar, sobre o tema ou a situación. 

Interpretación das ideas principais 
expresadas en mensaxes orais de progresiva 
complexidade, como instrucións ou explicacións 

interaccións orais ou gravacións en soporte 
audiovisual e informáticopara extraer información 
global e dalgún detalleconcreto. 

Recoñecemento de léxico, formase 
estruturas básicas orais propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións 
previamenteutilizadas. 

Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais(entoación, pausas, 
énfases…) e non verbais (expresión 

B1.1. Comprender a idea global 
e a información máis importante en 
textos orais moi breves con 
estruturas simples e coñecidas cun 
léxico de uso cotiá con axuda de 
elementos lingüísticos e non 
lingüísticos presentes nas situacións 
comunicativas e conectados cos 
propios intereses e coas propias 
experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, transmitidos 
de viva voz ou por a través de 
recursos multimedia que non 
distorsionena mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, 
e a información mais importante 
dotexto. 

• PLEB1.1. Comprende o sentido global e a 
información mais importantes de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 
procedentes demedios audiovisuais ou da 
Internet adecuados a súaidade 

• PLEB1.2. Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións coñecidas en 
textos orais (contos, cancións e conversas) sobre 
temasfamiliares ou do seu interese e expresados 
con claridade e que conten con apoiovisual. 



 

facial,xestos...). 
Seguimento verbal e non verbal de 

mensaxes orais (instruciónse 

B1.3. Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa.. 

. 

• PLEB1.3. Identifica a información máis 
relevante en interaccións orais nas que participa 
que traten sobre temas familiares procedentes de 
diferentesmedios de comunicación e daInternet. 

 

 

 peticións)de progresiva 
complexidade en situacións 
comunicativas habituais dentro e fóra 
da aula. 

 
• Repetición, memorizacióncomprensiva 

e observación de modelos correspondentes a 
rimas, cancións, dramatizacións... para a 
adquisición do léxico e expresións cotiás da 
lingua estranxeira. 
• Desenvolvemento de actitudes e 

estratexias de cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida que 
faciliten interaccións orais en grupo, seguindo 
modelos pautados, para a realización 
detarefas naaula. 

• B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación: identificación progresiva de 
aspectos fonéticos, do ritmo e da entoación da 
lingua estranxeira como aspectos 
fundamentais para a comprensión de breves 
textos orais a través do xogo e da expresión 
corporal emusical. 

 • PLEB1.4. Escoita 
atentamenteen interaccións 
cara a cara, sen interromper 
atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper 

CCL 

CSC 

 

• PLEB1.5. Interese e 
respecto polas intervencións orais 
alleasen prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación eacentuación 

 
• CCL 

• CSC 

 

 



 

 

 

  



 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

b 

c 

i 

 

• B2.1. Estratexias deprodución: 
 

• Planificación: 
 

• Concibir a mensaxe con claridadee practicalo 
variasveces. 
 

• Execución: 
 
• Expresar a mensaxe conclaridade axustándose 
aosmodelos. 
• Apoiarse nos coñecementosprevios para 
participar activamente en situacións funcionais de 
comunicación, seguindo modelos, adecuadas á idade 
do alumnado e aos seusintereses. 
• Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos nonverbais (xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual oucorporal). 

B2.1. Interactuar en situacións 
reais ou simuladas sinxelas 
de comunicación sobre 
temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna 
inmediata, usando 
expresións e frases 
coñecidas e de uso 
frecuente, 
normalmenteilladas ou 
enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then). 

B2.2. Participar de forma 
activa e cooperativa en 
situacións funcionais de 
comunicación que requiran 
un intercambio directo de 
información en áreas de 

 

• PLE B2.1. Participa en situacións 
reais ou simuladas de comunicación breves 
e elementais, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoacióncomprensibles 

 

• PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en 
interacciónscotiás. 

• PLEB2.3. Amosa unha actitudede 
escoitaatenta. 



 

• Recoñecer e usarprogresivamente léxico, 
formas e estruturas básicas orais moi breves propias 
da lingua estranxeira, para expresar funcións 
previamentetraballadas. 
• Participar en interaccións orais en situacións reais 
ou simuladas através de respostas verbais e 
nonverbais. 
• Producir textos orais cotiás deíndole diversa 
tendo en conta tanto elementos lingüísticos como 
extralingüísticos: utilizar xestos ou recorrer a imaxes 
para axudar na comprensión de produciónsorais. 

necesidade inmediata ou 
temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e 
empregando asconvencións 
propias do 
procesocomunicativo. 

B2.3. Valorar as 
linguasestranxeiras como 
instrumento 
decomunicación. 

B2.4. Producir patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e deentoación 
básicos e de usodiario. 

• PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais sinxelos e 
breves (p.e.cancións, conversas telefónicas 
ou dramatizacións). 

 

 

• PLEB2.5. Manifesta interesee 
respecto polas apartacións do 
seuscompañeiros/as. 

 

  
• Participar activamente en 
intercambios lingüísticos orais sinxelos, 
previamente traballados en grupo, para 
expresar asnecesidades de comunicación 
máisinmediatas. 
• Empregar a lingua estranxeira en 
situacións variadas decomunicación. 
 

   

 

 

• PLEB2.8. 
Amosa unhaactitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira nas 
diferentes 
situaciónscomunicativas. 

 

• CC

• CS



 

 

• B2.2. Patróns sonoros, rítmicos 
ede entoaciónbásicos: 
 
• Uso axeitado dos sons propios da 
lingua estranxeira: pronuncia de 
palabras e frases cotiás de forma 
comprensible. 
• Iniciación ás normas que regulan a 
interacción oral (quendas depalabra, 
volume de voz e ritmoaxeitado). 
• Dominio moi progresivo de aspectos 
fonéticos básicos, de ritmo e entoación 
para a produción detextos breves orais a 
través do xogo e da expresión corporal 
emusical 
• Iniciación ás normas que regulan a 
interacción oral (quendas depalabra, 
volume de voz e ritmoaxeitado). 

• Dominio moi progresivo de aspectos 
fonéticos básicos, de ritmo e entoación 
para a produción detextos breves orais a 
través do xogo e da expresión corporal 
emusical. 

 
• PLEB2.9.Domi
na progresivamente 
aspectos fonéticos, do 
ritmo, da acentuación e 
da entoación da lingua 
estranxeira para aorais. 

 

• CC

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 



 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

b f  

• B3.1. Estratexias decomprensión: 
 

• Activación dos coñecementos previosen 
relación á tipoloxía e tema do texto que se 
vaitraballar. 

 

• Identificar elementos icónicos, títulos e 
facer unha primeira anticipación sobreo contido 
de textos escritos sinxelos adaptados á 
súaidade. 

 

• Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o contexto 
a través da linguaxe non verbal ou co apoio 
deilustracións. 

 

• Identificación de textos sinxelos: regras de 
xogos, algunhas instrucións, carteis da aula… 

 

• Recoñecer o léxico, formas eestruturas 
básicas escritas propias da lingua estranxeira, 

ara expresar funcións previamenteutilizadas. 

 

• Captación da idea global e identificación de 
elementos máis relevantes en textos escritos 

 

• B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as ideas 
máis importantes en textos escritos 
sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado, e conte 
con apoiovisual en soporte papel 
oudixital. 

 

• B3.2. Coñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos. 

 

• B3.3. Discriminar patróns 
gráficos e recoñecer os significados 
e intencións comunicativas básicas 
que expresen pausas, exclamacións 
einterrogacións. 

 

• PLEB3.1. Comprende 
palabras e frases simples en textos 
moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de 
forma oral. 

 

• PLEB3.2. Comprende a 
idea principal dun texto 
escritosinxelo acompañado de 
apoio visual, acorde a súa idade 
procedente dos medios de 
comunicación adaptados a súa 
competencia lingüística. 

 

• PLEB3.3. Amosa interese 
pola lectura nunha 
linguaestranxeira. 

 

• PLEB3.4.Selecciona 
contos, narracións ou outro material 
escrito da biblioteca de aula paraa 
súa lectura autónoma acordes a súa 
idade eintereses. 



 

situacións cotiás próximas á experiencia como 
invitacións, felicitacións, notas, avisos, 
folletos...,con axuda de elementos lingüísticos 
e non lingüísticos docontexto. 

 

• PLEB3.5. Iniciase 
progresivamente no usoautónomo de 
estratexias de comprensión lectora. 



 

  

 

 

• Lectura guiada e comprensión de diferentes 
textos sinxelos, en soporte papel e dixital, 
adaptados ácompetencia lingüística do 
alumnado, para utilizar información global e 
específica, no desenvolvemento dunha 
tarefa,proxecto ou para gozar dalectura. 

 

• Iniciación no uso do dicionario bilingüee das 
tecnoloxías da información e da comunicación 
para ler (web, programas multimedia e 
correoelectrónico). 

 

 

• B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuaciónelementais: 
 

• Recoñecemento dos signos de 
puntuaciónelementais. 
 
• Asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e establecemento de 
relacións analíticas grafía-son. 

• Recoñecemento de símbolos deuso 
frecuente: €, ₤@. 

  

 

 

• PLB3.6. Formula 
hipóteses sobre o texto a 
partir de elementos icónicos 
e títulos que o acompañan, 
ecompróbaas. 

 

 

 

• PLEB3.7. Valora a lingua 
escrita como medio 
decomunicación. 

 

 

 

• PLEB3.9. Amosa 
interesepor informarse, 
comunicarse e aprender a 
través dos textos escritos. 

 

• CCL 

• CSIEE 

 

 

 

 

 

 
• CCL 

• CAA 

 

 

 

• CCL 

• CSIEE 

 

  



 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

• B4.1. Estratexias deprodución: 
 
• Planificación: 

• Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, diálogo teatral… próximos a 
súaidade. 

 

• Iniciarse no uso do dicionario bilingüe e 
outros materiais de consulta en soporte papel ou dixital 
adecuados á idade do alumnado. 

 

• Execución: 
 

• Producir a mensaxeescrita con 
claridade, utilizando expresións e frases coñecidas. 

 

• Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual doalumnado e de 
materias audiovisuais e multimedia para reproducir 
mensaxes escritassinxelas. 

 

• Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidaspreviamente en interaccións orais e de 
lectura. 

 

• B4.1. Escribir textos sinxelos 
propios, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para 
falar de si mesmo, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos da súa 
vida cotiá, en situacións familiares 
epredicibles. 

 

• B4.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a produciónde 
textosescritos. 

 

• B4.3. Aplicar patróns gráficos 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección 
frases curtas queutiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografíaaceptable. 

 

• B4.8. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticaspara 
completar actividades 

 

• PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 
con temas da súa vida cotiá traballadaspreviamente 
de formaoral. 

 

• PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, 
seguindo un modelo dado e respectando 
aestrutura gramaticalcoñecida. 

 

• PLEB4.3. Escribe textossinxelos, organizados 
con coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado conema da escritura propios de 
situacións de relación interpersoal (invitacións, 
notas e avisos). 

 

• PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus 
datos persoais e dos e das demais (nome,apelido, 
idade...). 



 

preelaboradas polo persoal 
docente. 

 

• PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas 
sobre temas traballados en clase como, por 
exemplo, onde está un obxectoou un lugar, de que 
cor é un obxecto, que hora é, cales son osseus 

 

  

 

• Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún recursocohesivo 
para non repetirpalabras. 

 

• Reelaborar informaciónsen ficheiros, 
libriños... textos escritos, moi breves e pautados, 
afíns aos seus intereses, cunha intención 
comunicativa. 

 

• Reproducir a forma gráfica de certas 
palabras en situacións comunicativas,sen modelos 
dados, a través de hipóteses ou tratando de recordar 
a súaforma. 

 

• Compoñer a partir de modelos, 
diferentes textos sinxelos, utilizando expresións e 
frases coñecidas oralmente,para 
transmitirinformación. 

 

• Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes escritas 

 gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar., 
elaborando borradores 
nos que se observa a 
reparación da ortografía e 
doutros aspectos 
relacionados coa 
secuencia adecuada das 
frases e mesmo a 
pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 

 

• PLEB4.6. Escribe 
correspondencia persoal 
simple en soporte papelou 
dixital falando de si mesmo/a 
e da súa contornainmediata. 

 

 

• CCL 

 

• PLEB4.7. Produce textos 
escritos significativos,en 
soporte papel ou dixital, de 
forma individual ou enparella 
sedguindo o modelo 
traballado. 

CCL 

CD 

CSC 



 

como recordatorio visual e para á aprendizaxe de 
novas palabras e expresións(carteis para identificar 
os obxectos e os espazos da aula, calendario, 
normas de xogos, cartafolcolectivo...). 

• PLEB4.8. Utiliza de 
xeito guiado as TIC para a 
produción detextos sinxelos. 

 
• CCL 

• CD 

 
• PLEB4.9. Presenta 
os seustextos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñasetc. 

CAA 

CSIEE 

• PLEB4.10. Amosa 
interese por utilizar a lingua 
estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións 
variadas atendendo á súa 
correcciónortográfica. 

CCL 

CAA 

 



 

 -  Iniciarse 
nousodastecnoloxías da 
información e a comunicación 
paraproducir textos e 
presentacións, recompilar e 
transmitir información. 

 

• B4.2. Patróns gráficos,convencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 

 
• Uso dos signos depuntuación 

máisbásicos. 
• Uso de símbolos de usofrecuente: 

€, ₤. 
Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 
escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de 
relacións grafía-son. 

   

  



 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

b 

f 

• B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
 

• Valoración positiva das intervencións 
orais propias e alleas na lingua estranxeira 
como instrumento para comunicarse e 
coñecer outras culturas. 
 

• Valoración da propia cultura a través do 
coñecemento e valoración doutras culturas, 
respecto e aceptación de ideas e 
costumesdistintos. 

 

• B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos 

para unha comprensión 

adecuada do texto oral 

eescrito. 

 

• B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e 

pola súacultura. 

 

• B5.3. Iniciar e remataras 

 

• PLEB5.1. Identifica 

aspectos básicos da vida 

cotiá dos países onde se fala 

a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festividades...) e 

compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de 

apertura cara aodiferente. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 • Recoñecemento e aprendizaxe de 
formas básicas de relación social na 
linguaestranxeira. 

 

• Recoñecemento da
realidade plurilingüe da propiacontorna. 
 

 

• B5.2. Funciónscomunicativas: 

interaccións 

adecuadamente en 

situacións reais ou 

simuladas en contextos 

dirixidos. 

 

• B5.4. Obter e dar 

PLEB5.2. Amosa 
curiosidadepor aprender a 
lingua estranxeira e a 
súacultura. 

CCL 

CSC 

 
• PLEB5.3. Inicia e 
remata as 
interacciónsadecuadamente. 

CCL 

CAA 

CSC 



 

 

• Establecemento de relacións 
sociais: saudar, agradecer, despedirse, 
dirixirse aosdemais. 
 

• Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e dasdemais.. 
 

• Expresión da posesión dun mesmo/a e 
dunha terceira persoa en afirmativa e negativa. 
 
• Expresión da información en afirmativa 
e negativa e formulación das 
correspondentespreguntas. 

• Realización de preguntas erespostas 
sinxelas sobre os días da semana, os meses 
e o tempo atmosférico, a hora etc. 
 

• Descrición das rutinasdiarias. 
 

• Realización de preguntas e respostas 
sinxelas indicando a identificación e 
localización de persoas, de obxectose 
delugares... 
 

• Realización de preguntas erespostas 
sinxelas en relación a operacións de 
compravenda. 

información persoal, sobre o 

seu contornomáis inmediato 

en situacións comunicativas 

habituais dentro e fóra 

daaula. 

 

• B5.5. Expresar 

nociónsbásicas relativas a 

rutinas, tempo, vestimenta 

eprezo. 

 

• B5.6. Expresar e identificar 

localización de persoas, 

deobxectos e delugares 

 

• B5.7. Solicitar e comprender 

o permiso, o acordo, a 

información, a preferencia, a 

axuda ou o desexo, a 

capacidade entreoutras. 

 

• B5.8. Utilizar 

adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas 

para realizar as 

funciónscomunicativas 

• PLEB5.4. Pregunta e 
respondede xeito 
comprensible en actividades 
de aprendizaxe cotiás en 
distintos contextos. 

CCL 

CSC 

 

• PLEB5.5. Expresa, 
identifica e distingue os 
tramos horarios eas rutinas 
do día, prezos, 
vestimentas… 

CCL 

 

• PLEB5.6. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible sobre a 
localización (obxectos, 
espazos, seres vivos…) 

CSC 

CCL 

 

• PLEB5.7. Pregunta e 
respondede xeito 
comprensible sobre o 
permiso, o acordo, a 
preferencia, desexo ou 
acapacidade. 

CCL 

CSC 



 

propias do seunivel. 

 
• B5.9. 

Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e 

osseus 

 

  

 

• Formulación de preguntas 
erespostas sinxelas en relación ácantidade. 

• Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os gustos epreferencias. 

 

• Realización de preguntas 
erespostas sobre ahabilidade. 

 

• Expresión de habilidades e 
capacidades en afirmativo enegativo. 

 

• Formulación de preguntas 
erespostas sobre avestimenta. 

 

significados asociados. 
 

• B5.10. Utilizar 

estruturassintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. 

enlazar frases sinxelas con 

conectores básicos como 

and, or, then). 

 

• B5.10. Mostrar un 

control sobre un conxunto de 

estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de 

oraciónse frases dentro dun 

 

• PLEB5.8. Estrutura 
adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a 
concordancia de número e 
usa correctamenteos 
nexosbásicos. 

CCL 

 
• PLEB5.9. Diferenza 

preguntas e respostas moi 
simples, asícomo as que 
acheganinformación. 

CCL 

 
• PLEB5.10. 

Memoriza rutinas 
lingüísticas 
paradesenvolverse nas 
interacciónshabituais. 

CCL 

CAA 



 

• Descrición de persoas, 
plantase animais. 

 

• Expresión básica dedesexos. 
 

• Formulación de preguntas sobre o 
desexo. 

 

• Expresión deinstrucións. 
 

• Preguntas e respostas sobrepetición e 
ofrecemento deaxuda. 

 

• Realización de preguntas 
erespostas sobre ahabilidade. 

 

• Expresión de habilidades e capacidades en 
afirmativo enegativo. 

 

• Formulación de preguntas e 
respostas sobre avestimenta. 

repertorio memorizado. 

 

• B5.11. Comprender e 

utilizar o léxico propio do 

nivel ensituacións 

comunicativas sinxelas da 

vida da aula ou fóradela. 

 

• B5.12. Comparar 

aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que 

coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada a travésde 

producións audiovisuais ou 

multimedia e de 

manifestacións artísticas 

(horarios, hábitos, 

festividades…). 

 

• B5.13. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico 

de altafrecuencia 

 
• PLEB5.12. Compara 

aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través 
de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

CCL 

CAA 

 

• PLEB5.13. 

Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario 

necesario para participar nas 

interaccións de aula ou fóra da 

aula,  ler  textos  próximos  á   

súa 

CCL 

CAA 

 

  



 

  

• Descrición de persoas, 
plantase animais. 

 

• Expresión básica dedesexos. 
 

• Formulación de preguntas sobre o 
desexo. 

 

• Expresión deinstrucións. 
 

• Preguntas e respostas sobrepetición e 
ofrecemento deaxuda. 

 

• B1.4. Estruturassintácticodiscursivas: 
 

• Saúdos, agradecemento, 
despedidas... (Hi, See you, Howare you? I´m 
fine,thanks…). 

 

• Preguntas e respostas 
sobreaspectos persoais, como nome, idade, 
estado de ánimo, comida favorita... (What’s your 
name?,My name is, How old are you?, I’m, I´m 
(bored), What´s your favourite(sport)? 

 

• My favourite (sport) is..., (What´s 
his/her favourite (subjectt)?His/her favourite 
(subject) is...). 

 

relativo a situacións cotiás e 
temas 

idade e escribir
 con  

léxico  

habituais e concretos 
relacionados 

traballado previamente.  



 

• Expresión de posesión en primeirae 
terceira persoa e formulación da pregunta 
correspondente e resposta afirmativa enegativa. 

 

• Expresión da información (I´ve/I 
haven´t got (English) on (Friday),Have you got (PE) 
on (Tuesday), Yes, I´ve/No I haven´t). 

 

coas súas experiencias, 
intereses e 

  

 • Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses, o tempo atmosférico e a hora 
(What time is it ?, It´s (Half) past(one)...). 

 

• Descrición das rutinas diarias (I (get up) 
(at eight o clock) on(Monday)). 

 

• Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese (Where´sis it?, It´s 
in/on/under/nextto). 

 

• Expresión de cantidade: contar desde 1 
a100. 

 

• Preguntas e respostas sinxelassobre o 
prezo (How much is it?It´s (one) pound and 
(fifty)cents). 

 

• Preguntas e respostas sinxelassobre a 
cantidade de obxectos ou persoas (How many… 
arethere?). 

 

• Preguntas e respostas sobre ogusto en 

   



 

primeira persoa (Do you like (cheese)?, Yes, I 
do/ No, Idon´t). 

 

• Expresión do gusto en primeirapersoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 
like(chips)). 

 

• Realización de preguntas erespostas sobre 
habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can; No I 

can´t). 

 

• Expresión de habilidades en afirmativo e 
negativo (I can (play the piano), I can´t (play 
thetrumpet). 

 

• Identificación das pezas de roupa (I´m 
wearing, he/she´swearing). 

 



 

 • Preguntas e respostas sobre a 
vestimenta (What´s she/hewearing?, Who´s 
wearing(shoes)?). 

 

• Expresión de desexos (I want to (make 
acake). 

 

• Preguntas sobre o desexo (Doyou 
want to (playbasketball?)). 

 

• Expresión de instrucións (Touchyour (legs), 
Listen,please…). 

 

• Realización de preguntas erespostas curtas 
(What´s this?, It´s…). 

 

• Preguntas e respostas sobre petición e axuda 
(Can I have (pasta),please?). 

 

• B5.3. Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción e recepción) relativo a posesións 
persoais, a cores, números ata o 100, preposicións, 
días da semana, roupa, materiais escolares, a hora, 
adxectivos para describir persoas, lugares e 
obxectos, partes do corpo e a cara, deportes, 
equipamento deportivo, actividades ao aire libre, 
comida, moedas (euros, cents, pounds, pence), 
estado e sentimentos, tempo atmosférico, días da 
semana, meses, estacións do ano, accións (rutina 
diaria...), instrumentos musicais, materiais, animais, 
partes do corpo e da cara e partes dacasa. 

   



 

• ENSINANZAS TRANSVERSAIS  

Educación para a igualdade entre sexos 

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o rexeitamento de calquera discriminación 

por razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades. 

Educación do consumidor 

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da publicidade na incitación ao consumo. 

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticos e publicitarios. 

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal e non verbal. 

Educación ambiental 

• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, capaz de actuar sobre el, cuestionarlo 

e modificalo, aportando ideas e posibles solucións para a súa mellora e mantemento. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos que versen sobre temas relacionados co mantemento do medio 

ambiente. 

• Mostrar  as  propias  opinións  achega  da   conservación   do   medio   ambiente. Aportar ideas e posibles solucións 

que comporten un compromiso persoal para mellóraa e mantemento do medio ambiente. 



 

Educación para a saúde. Educación sexual 

• Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado persoal que melloran a 

calidade de vida. 

• Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, e concibir a 

sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e de  afecto cara aos demais. 

Educación para a paz 

• Coñecer, comprender e aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo sabendo respectar e 

aceptar as achegas dos demais. 

• Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo de discriminaciós e 

situacións de insolidaridade, así como mostrar respecto e ser tolerante coa diversidad de linguas existentes. 

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a relación cos demais. 

Educación moral e cívica 

• Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e valorar o diálogo como instrumento para 
solucionar os problemas de convivencia e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e as opinións 
alleos. 

• Respectar as regras propias do intercambio comunicativo. 

• Valorar a diversidade lingüística do Estado como un feito cultural enriquecedor. 

 



  
 

• MÍNIMOS ESIXIBLES  

 

• Coñecer e utilizar vocabulario básico adecuado ao seu nivel sobre: 

 

• Saúdos: Hello, goodbye, good morning, see you. 

 

• What’s  your name? My name is… 

 

• How old are you? I am… 

 

• Fórmulas de cortesía: please, thank you, not at all, you’re welcome. 

 

• Expresar sentimentos: I’m happy, I’m sad, I’m tired, I’m hungry, I’m thirsty... 

 

• O abecedario. 

• As cores. 

• Os números cardinais 1-100. 



 

• Os meses do ano, días da semana e as estacións. 

• O tempo atmosférico. 

• A roupa. 

• As partes do corpo. 

• A familia. 

• A escola. 

• A casa. 

• Os alimentos. 

• Os animais salvaxes e domésticos. 

• Os saúdos. 

• A hora. 

• Construír oracións co presente dos verbos: to be, have got, like, there is, there are,make, do, go,have, get up,work, 
study,play e outros verbos básicos sobre as rutinas diarias . 
 



 

• PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 
Escritos Orais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

• Tarefas diversas realizadas polo 
alumnado na actividade diaria da clase. 
 

• Actividades de avaliación (libro, fichas 
fotocopiables, probas escritas 
individuais...). 
 

• Traballos degrupo. 
 

• Resolución de exercicios. 
 

• Preguntas individuais e 
en grupo. 
 

• Participación do 
alumno/a. 
 

• Intervencións na clase. 
 

• Postas encomún. 
 

• Entrevistas. 
 

• Probas orais 
individuais. 
 

• Exposiciónsorais. 

 

 

 

 

 



 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias claves e os obxectivos 

fixados. 

No primeiro trimestre realizarase unha proba escrita de Avaliación Inicial cuxa finalidade é comprobar os obxectivos e as 

competencias claves que o alumno debeu adquirir ao finalizar o curso anterior nesta matería. Realizarase nas primeiras 

semanas do inicio do curso. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando das cualificacións obtidas ao alumno e aos pais a través do 

boletín de notas. A materia dividiráse en temas ou unidades didácticas que se repartirán ao longo das tres avaliacións. 

Realizaranse probas escritas nas que se avaliará  a materia de forma globalizada. 

A avaliación será formativa e continua, realizarase ao longo do proceso de aprendizaxe e permitirá coñecer a situación do 

alumno en cada momento de forma que poidan introducirse as adaptacións necesarias. 

Os alumnos serán avaliados do 1 ao 10. Para aprobar a materia deberán obter na súa cualificación final unha nota mínima 

de 5 de acordo ós seguintes criterios de cualificación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Controis orais e escritos : 70%. No que se valorará: 

• A aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e adecuación. 



 

• Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía lexible. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Precisarase  unha  nota  mínima de 4 puntos  no  exame  avaliado  sobre 10 para poder aprobar a avaliación. 

• Tarefas orais e escritas e participación en actividades comunicativas de produción oral e comprensión: 20%. 

Valorarase: 

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 

• Orde e limpeza na presentación. 

• Caligrafía. 

• Destrezas. 

• Nivel e calidade das intervencións. 

• Mensaxe estruturada. 

• Uso de vocabulario e estruturas gramaticais apropiadas . 

• Actitude :10%. Valorarase: 

• Comportamento. 

• Esforzo por mellorar. 



 

• Interese por aprender, motivación. 

• Creatividade. 

• Iniciativa. 

•Estudio diario e a realización propia dos exercicios propostos. 

•Respecto á profesora e aos compañeiros/as. 

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés como o adestramento para o uso 

activo do Inglés; para comunicarse no mundo real coa lingua que aprenderon. 

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés centrado na comprensión e produción 

de textos centrados en contextos familiares para os alumnos  desta idade, aproveitando os coñecementos previamente 

adquiridos e as capacidades e experiencias que posúe. Fomentarase un uso da lingua contextualizado en situacións 

comunicativas propias de diversos ámbitos e que permitan un uso da lingua real e motivador. 

Para desenvolver a comprensión oral e a comprensión escrita, han de poñerse en xogo estratexias que permitan 

interpretar, valorar e relacionar a información que se transmite na vida cotiá. Deste xeito preténdese propiciar actitudes 

activas que favorezan o posterior desenvolvemento da capacidade crítica. 

Os alumnos realizarán unha variedade de actividades, audición, interpretacion, debuxo, colorear, relacionar, rodear, 

preguntar e dar información, etc. As actividades tamén teñen como meta a satisfacción das necesidades de todos os tipos 

de aprendizaxe (visual, auditivo, táctil/cinestético) e teñen como obxectivo o desenvolvemento lingüístico dos alumnos, 

"aprendendo a aprender" e as súas habilidades sociais. 



 

A integración das Competencias e as Intelixencias múltiples na área supón insistir máis nas ferramentas esenciais da 

aprendizaxe (comprensión e expresión oral ) e poñer en práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes 

posibilidades de adquisición do alumno/a. 

A través de actividades e proxectos os alumnos poden desenvolver as súas capacidades en torno á resolución das 

actividades e organización do traballo, dos contidos e dos materiais que se van a utilizar, e en relación coa elaboración e 

presentación do proxecto, o seu corrección e, finalmente, a exposición, todo baixo un prisma de colaboración e intercambio 

entre iguais. En definitiva, predomina o traballo cooperativo que permite desenvolver a capacidade de discusión, a 

comunicación, o intercambio de ideas, o respecto e a comprensión das opinións alleas, e a reflexión sobre as ideas propias. 

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a partir de secuencias de adquisición de 

coñecementos que suscitan: 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos 

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos extraídos de situacións cotiás e 

contextualizadas para o alumno/a de quinto curso, que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de 

aprendizaxes á vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias propias da materia 

• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e intelixencias múltiples: traballo individual e en 

grupo, traballo cooperativo e actividades que traballan contidos fundamentais. Están secuenciados por niveis de dificultade, 

abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de  competencias a todos os alumnos. 

• Fichas de reforzo para traballar cos aspectos con máis dificultade. 



 

• Utilización de DVD, CDs como material complementario. 

• A aula: 

• Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, proxectos, con encerado dixital, canón...) 

• A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos e os materiais estarán ao alcance dos 

nenos para que traballen de forma autónoma 

• Distribución posible en grupos, asemblea, parella e traballo individual 

 

 

• MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

• Class book e Activity book. 

• Flashcards e posters. 

• Recursos educativos (Internet) 

• Ordenador. 

• Encerado dixital. 

• Encerado 



 

• Fichas de reforzo e/ou ampliación 

• CDs e DVDs. 

• Libros de lectura 

 

• ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da unidade didáctica preséntanse de forma máis 

pautada, con maior apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de competencias por 

parte dos alumnos. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de  estilos cognitivos e de intelixencias 

en aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa representación plástica, coa dramatización... 

• PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, necesidades educativas 

especiais e superdotación) con fichas de reforzo e /ou ampliación. 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, 

actividades que se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 



 

 

 

• INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA  

Utilizaremos: 

 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias deaprendizaxe. 
 

Ligazóns a Internet 

• Aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura 
de imaxes, información ou curiosidades e selección e 
organización para transformar estes elementos en coñecemento. 

 

 



 

• A DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

 

Obxectivos para o 4º nivel: 

• Memorizar trabalinguas,cancións  e poesías  adaptadas ao nivel. 

• Traballar  o vocabulario novo que aparece en cada lección. 

• Detectar e rexistrar as deficiencias apreciadas en cada alumno para poder correxilas. 

• Fomentar a capacidade creativa  coa elaboración de narracións. 

• Actividades diversas de animación a lectura. 

• Lectura  e comentarios de textos seleccionados . 

• Busqueda de textos en internet sobre temas propostos. 

• Visualización de documentais e películas en inglés. 

 

 

• ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  



 

• Valorar a importancia de aprender  un  idioma para poder  entendernos coas persoas que o falan. 

• Comprender que para coñecer a cultura dun pobo, debemos aprender primeiro a súa lingua. 

• Establecer semellanzas e  diferencias entre a cultura galega e a inglesa. 

• Entender que un idioma é un tesouro de valor incalculable porque non está nas nosas mans fabricalo. 

 

 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

• Realización de dramatizacións e diálogos en inglés. 

• Familiarización co mundo cultural dos países de fala inglesa e o xeito en que celebran:  Hallowen, Christmas, Thanksgiving 

Day , Easter..... 

 

 



 

• AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

A avaliación da propia programación será paralela á aplicada co alumnado e abarcará os seguintes aspectos: 

 

• Adecuar a programación ao marco temporal e  ás  condicións  do alumnado. 

• Buscar a motivación e o interese  destes  cara  á  materia,  intercalando  actividades  que permitan romper a monotonía 

diaria da explicación. 

 

• Procurar    mediante     o     diálogo     cos     alumnos     a     revisión     das    actividades propias da materia  para unha 

posible mellora da práctica docente. 

 

• Facer unha análise obxectiva dos resultados conseguidos en  cada  avaliación adoptando as medidas pertinentes que 

permitan ao alumnado conseguir de forma satisfactoria as competencias claves. 

 

Na memoria final do curso se realiza unha valoración desta programación e incluiránse as posibles modificacións para o 

vindeiro curso de acordo co seguinte modelo 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS 



 

 

Preparación 
da clase e 

dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación 
e o desenvolvemento das clases. 

 

Existe unha distribución temporal 
equilibrada. 

 

O desenvolvemento da clase adecúase 
ás características do grupo. 

 

 

Utilizació
n dunha 

metodolo
xía 

adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes 
significativas. Considérase a 
interdisciplinariedade (en actividades, 
tratamento dos contidos etc.). 

 

A metodoloxía fomenta a motivación 
e o desenvolvemento das 
capacidades do alumno/a. 

 

 

Regulación 
da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.  

Validez dos recursos utilizados na clase 
para as aprendizaxes. 

 

Os criterios de promoción están 
acordados entre os profesores. 

 

 

Avaliación 
das   

aprendizax
es e 

informació
n que deles 
se lles dá 

Os criterios para unha avaliación 
positiva atópanse vinculados aos 
obxectivos e aos 

 

Os instrumentos de avaliación permiten 
rexistrar numerosas variables da 
aprendizaxe. 

 

Os criterios de cualificación están 
axustados á tipoloxía de actividades 
planificadas. 

 



 

aos 
alumnos e 
ás familias 

Os criterios de avaliación e os criterios 
de cualificación déronse a coñecer: 

• Aos alumnos. 
• Ásfamilias. 

 

 

 

 

Utilización 
de 

medidas 
para a 

atención á 
diversidad

e 

Adóptanse medidas con antelación 
para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

 

Ofreceuse resposta ás diferentes 
capacidades e ritmos de aprendizaxe. 

 

As medidas e os recursos ofrecidos 
foron suficientes. 

 

Aplica medidas extraordinarias 
recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

 

 

 

 

• MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR  

 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para actualizar a programación de aula en caso de que non 

se poda seguir o programado, xa sexa por exceso de festividades, saídas, ritmo do alumnado, metodoloxía empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe para detectar os posibles erros e tentar melloralos 

con vistas ao próximo curso. 
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Esta programación foi elaborada aplicando a lexislación vixente 
da LOMCE - DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A área de Lingua Estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan 

empregala para comprender, falar e conversar, ler e escribir, polo que o seu uso debe 

ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na Educación Primaria pártese 

dunha competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda 

a etapa, serán de gran importancia os  coñecementos, capacidades e experiencias 

nas linguas que nenos  e nenas coñecen para comprender e construír significados, 

estruturas e estratexias  durante a súa participación en actos de comunicación. A 

comprensión das diferentes situacións de comunicacións e o coñecemento da 

estrutura dos textos, axudaralles a identificar e adquirir os elementos lingüísticos 

concretos  presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os 

procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva 

oral e escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con 

progresiva eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, 

televisión…) é un factor condicionante que fai que a maioría das oportunidades de 

aprendizaxe non se dean só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta 

da clase de lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para que a 

comunicación e a aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia 

fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións 

propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións 

sociais e os medios de comunicación. 

 
2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
A Educación Primaria a área de Lingua estranxeira ten como obxecto formar 

persoas que poidan  empregala para comprender, falar e conversar, ler e escribir, 
polo que o seu  uso debe ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na 
Educación Primaria pártese dunha competencia aínda moi elemental na lingua 
estranxeira, por iso, durante toda a etapa, serán de gran importancia os 
coñecementos, capacidades e experiencias nas linguas que nenos e nenas coñecen 
para comprender e construír significados, estruturas e estratexias durante a súa 
participación en actos de comunicación. A comprensión das diferentes situacións de 
comunicacións e o coñecemento da estrutura dos  textos, axudaralles a identificar e 
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adquirir os elementos lingüísticos concretos presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os 
procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva 
oral e escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con 
progresiva eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, 
televisión…) é un factor condicionante que fai que a maioría das oportunidades de 
aprendizaxe non se dean só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta 
da clase de lingua estranxeira un   lugar máis, pero moi importante, para que a 
comunicación e  aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia 
fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións 
propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións 
sociais e os medios de comunicación. 

 
Contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 
así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

per- soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 
 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 
básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 
desenvolverse en situacións cotiás. 

 
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

pro- blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 
situacións da súa vida cotiá. 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, 

a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 
vinculados con Galicia. 
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i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
co- municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben 
e  elaboran. 

 
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 
 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 
respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
com- portamento que favorezan o seu coidado. 

 
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e  nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á 
violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 
n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 
 
o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 
achegas importan- tes á cultura e á sociedade galegas. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE  
 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 
a) Comunicación lingüística (CCL). 

 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 
 

c) Competencia dixital (CD). 
 

d) Aprender a aprender (CAA). 
 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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PRIMEIRA 
LINGUA ESTRANXEIRA – INGLÉS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 
COMP CLAVE 

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

• Uso do contexto visual e non verbal e dos 
coñecementos previos para a formulación de 
hipóteses sobre o que se vai escoitar, sobre o tema ou 
a situación, transferidos desde as linguas que coñece 
á lingua estranxeira. 

• Identificación da tipoloxía de textos emitidos en 
diferentes situacións de comunicación (rima, canción, 
exposición, descrición, diálogo...), adaptando a 
comprensión ao mesmo. 

• Interpretación das ideas principais expresadas en 
mensaxes orais de progresiva complexidade, como 
instrucións ou explicacións e interaccións orais ou 
gravacións en soporte audiovisual e informático para 
extraer información global ou dalgún detalle concreto. 

• Repetición, memorización comprensiva e observación 
de modelos para a adquisición do léxico, rutinas e 
expresións cotiás da lingua estranxeira. 

• Identificación de informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

• Seguimento verbal e non verbal de mensaxes orais de 
progresiva complexidade en situacións comunicativas 
habituais dentro e fóra da aula. 

• Desenvolvemento de actitudes e estratexias de 
cooperación e respecto en situacións de aprendizaxe 

 B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en textos 
orais moi breves, con estruturas 
simples e coñecidas cun léxico de 
uso moi frecuente e conectados cos 
propios intereses e coas propias 
experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e 
transmitidos de viva voz ou por 
soportes multimedia que non 
distorsionen a mensaxe. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a 
información mais importante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
importante de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa 
idade, procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet. 

 CCL 

 PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos 
orais (xogos de ordenador, 
peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese, 
expresados con claridade e que 
conten con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

 CCL 

 PLEB1.3. Identifica a 
información máis relevante en 
interaccións orais nas que 
participa que traten sobre temas 
familiares procedentes de 
diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente 
en interaccións cara a cara, sen 

 CCL 
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 compartida que faciliten interaccións orais en grupo 

para a realización de tarefas na aula. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e 
acentuación básica: identificación progresiva de aspectos 
fonéticos, do ritmo, da entoación e da acentuación básica 
da lingua estranxeira como aspectos fundamentais para 
a comprensión de breves textos orais. 

 interromper.  CSC 

 PLEB1.5. Amosa interese e 
respecto polas intervencións 
orais alleas en prol da mellora 
da súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 

 CCL 

 CSC 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIA 
S CLAVE 

 b 

 c 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

• Planificación: 

• Concibir a mensaxe con claridade e practicala 
varias veces, distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica. 

• Iniciarse na adecuación do texto á persoa 
destinataria, contexto e canle, aplicando a estrutura 
de discurso adecuados a cada caso. 

• Execución: 

• Expresarse oralmente en situacións reais ou 
simuladas con progresiva autonomía, eficacia e 
complexidade das expresións utilizadas. 

• Apoiarse nos coñecementos previos, sobre o tema 
ou a situación transferidos desde as linguas que 
coñece á lingua estranxeira, para participar 
activamente en situacións funcionais, previamente 
preparadas e ensaiadas, de comunicación 
adecuadas á idade do alumnado e aos seus 
intereses. 

• Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos non verbais (xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

 B2.1. Interactuar en situacións reais 
ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas dos seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando 
expresións e frases feitas de uso 
frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcionais 
de comunicación que requiran un 
intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou 
temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeiras 
como instrumento de comunicación. 

 B2.4. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 PLEB2.1. Participa de forma 
activa en situacións reais ou 
simuladas de comunicación, 
previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, cunha 
pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 CCL 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en 
interaccións cotiás habituais. 

 CSC 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando 
distintos soportes multimedia. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 PLEB2.5. Recorda as ideas  CCL 
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• Recoñecer e usar léxico, formas e estruturas 
básicas orais coñecidas e propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións previamente 
traballadas. 

• Manter conversas cotiás e familiares sobre temas 
coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

• Participar en interaccións orais en situacións reais 
ou simuladas a través de respostas verbais e non 
verbais que esixan elección entre un repertorio 
limitado de posibilidades, en contextos 
progresivamente menos dirixidos. 

• Producir textos orais cotiáns de índole diversa 
tendo en conta tanto elementos lingüísticos como 
extralingüísticos, dicindo ou lendo en voz alta para 
toda a clase textos breves de realización propia. 

• Participar activamente en intercambios lingüísticos 
orais breves, previamente traballados en grupo, 
para expresar as necesidades de comunicación 
máis inmediatas. 

• Empregar a lingua estranxeira en situacións 
variadas de comunicación. 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e de 
acentuación básica: 

• Uso progresivo das normas que regulan a interacción 
oral. 

• Pronuncia comprensible, ritmo, entoación e 
acentuación adecuados, tanto na interacción e 
expresión oral como na recitación, dramatización ou 
lectura en voz alta. 

• Dominio progresivo de aspectos fonéticos básicos, de 
ritmo e entoación para a produción de textos breves 
orais, a través do xogo e da expresión corporal e 
musical. 

 principais dun texto escoitado e 
fai un resumo breve sobre o 
mesmo. 

 

 PLEB2.6. Manifesta interese e 
respecto polas opinións do seus 
compañeiros/as. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.7. Recoñece a 
diversidade lingüística da súa 
contorna como elemento 
enriquecedor. 

 CCL 

 PLEB2.8. Comeza a utilizar 
correctamente e 
progresivamente aspectos 
fonéticos básicos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da 
lingua estranxeira para a 
produción de textos orais 
comprensibles. 

 CCL 

 CAA 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. C. 

 b 

 f 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

• Activación dos coñecementos previos en relación 
á tipoloxía e tema do texto que se vai traballar e 
formulación de hipóteses sobre o seu contido e 
contexto. 

• Identificar elementos icónicos, títulos e facer 
unha primeira anticipación e hipótese sobre o 
contido de textos escritos breves do seu interese 
e adaptados á súa idade. 

• Deducir o significado de palabras e expresións 
non coñecidas de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e co 
contexto a través da linguaxe non verbal ou co 
apoio de ilustracións. 

• Recoñecer textos breves, propios ou alleos de 
situacións cotiás próximas á súa experiencia 
como invitacións, felicitacións, notas, carteis... 

• Recoñecer o léxico, formas e estruturas breves 
escritas propias da lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente utilizadas. 

• Captación da idea global e identificación de 
elementos específicos en textos escritos 
situacións cotiás próximas á experiencia, con 
axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto. 

• Lectura menos guiada e comprensión de 
diferentes textos sinxelos, en soporte papel e 
dixital, adaptados á competencia lingüística do 
alumnado, para utilizar información global e 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e cun 
léxico cotián de interese para o 
alumnado e que conte con apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Recoñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas 
que expresen pausas, exclamacións 
e interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuentes. 

 PLEB3.1. Comprende información básica 
escrita en notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 
texto escrito sinxelo, con apoio visual, 
procedente dos medios de comunicación 
adaptados á súa competencia lingüística e 
acorde coa súa idade. 

 CCL 

 CD 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión lectora. 

 CCL 

 CAA 

 PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou 
outro material escrito da biblioteca da aula 
para a súa lectura autónoma, acordes á 
súa idade e intereses e respectando as 
súas normas de funcionamento. 

 CCL 

 CSIEE 

 PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir 
de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.8. Amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

 CCL 

 CSIEE 
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 específica, no desenvolvemento dunha tarefa, 

proxecto ou para gozar da lectura. 

• Usar progresivamente o dicionario bilingüe, 
biblioteca da aula e as tecnoloxías da 
información e da comunicación para ler (webs 
infantís e xuvenís, programas multimedia, correo 
electrónico). 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e 
de puntuación elementais: 

• Recoñecemento dos signos de puntuación 
elementais. 

• Asociación de grafía, pronuncia e significado a 
partir de modelos escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de relacións 
analíticas grafía-son, coñecemento dalgunhas 
irregularidades específicas propias da lingua 
estranxeira.. 

• Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: 
€, ₤ @. 

 
 PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos. 

 CCL 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
OBXECTIVOS 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 f 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

• Planificación: 

• Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, dramatizacións … 

• Usar, de forma progresivamente autónoma, 
estratexias básicas de produción de textos (a 
quén vai dirixido, qué se quere dicir e como se 
vai organizar a información), así como a 
elaboración pautada dun borrador ou a 
revisión do texto para a súa corrección. 

• Usar progresivamente o dicionario bilingüe e 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos 
propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con 
razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos 
de puntuación, para falar de si 
mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa 
vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as 

 PLEB4.1. Elabora textos 
sinxelos relacionados con 
temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades 
na aula, traballados 
previamente de forma oral. 

 CCL 

 PLEB4.2. Escribe diálogos 
simples, a partir de 
modelos, respectando a 
estrutura gramatical 
coñecida e as normas 

 CCL 
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 outros materiais de consulta en soporte papel 

ou dixital adecuados á idade do alumnado. 

• Execución: 

• Producir a mensaxe escrita con claridade, 
utilizando expresións e frases coñecidas, 
atendendo á persoa destinataria, ao tipo de 
texto e á finalidade, tanto en soporte papel 
como dixital. 

• Compensar as carencias léxicas mediante o 
uso do dicionario visual e bilingüe do 
alumnado, biblioteca de aula e materias 
dixitais para reproducir mensaxes escritas 
sinxelas. 

• Apoiarse nas palabras e frases coñecidas 
previamente en interaccións orais e de lectura. 

• Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao 
tema e usar algún recurso cohesivo para non 
repetir palabras. 

• Elaborar informacións en ficheiros, libriños... 
textos breves escritos afíns aos seus intereses 
e experiencias, cunha intención comunicativa. 

• Reproducir a forma gráfica certas palabras en 
situacións comunicativas, sen modelos dados, 
a través de hipóteses ou tratando de recordar 
a súa forma. 

• Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes 
escritas como recordatorio visual e para á 
aprendizaxe de novas palabras e expresións 
(carteis para identificar os obxectos e os 
espazos da aula, calendario, normas de 
xogos, cartafol colectivo...). 

• Usar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para producir textos e 
presentacións, recompilar e transmitir 
información. 

estratexias básicas máis adecuadas 
para a produción de textos escritos. 

 B4.7. Usar ferramentas informáticas 
para completar actividades 
preelaboradas polo persoal 
docente, realizar sinxelas 
presentacións e transmitir 
información. 

 B4.8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable 
corrección frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha 
ortografía aceptable. 

ortográficas básicas.  

 PLEB4.3. Escribe textos 
sinxelos, organizados con 
coherencia na súa 
secuencia e con léxico 
relacionado co tema da 
escritura propios de 
situacións de relación 
interpersoal (invitacións, 
notas, avisos). 

 CCL 

 PLEB4.4. Amosa interese 
polo uso guiado das TIC 
para producir textos e 
presentacións e transmitir 
información escrita. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 PLEB4.6. Produce 
mensaxes escritas breves: 
notas e avisos, instrucións 
ou normas, cartas, 
felicitacións, carteis, 
folletos, cómics o 
descricións de lugares, 
gustos ou afeccións) 

 CAA 

 CSIEE 

 PLEB4.7. Produce textos 
escritos significativos,en 
soporte papel ou dixital, de 
forma individual ou en 
parella seguindo o modelo 
traballado (elaboración 
dunha enquisa, SMS, 
correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou 
dixital falando de si 
mesmo/a e da súa 

 CCL 

 CAA 
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 B4.2. Patróns gráficos, covencións ortográficas e 
de puntuación elementais: 

• Uso dos signos de puntuación elementais 
(interrogación, exclamación). 

• Asociación de grafía, pronuncia e significado a 
partir de modelos escritos, expresións orais 
coñecidas e establecemento de relacións 
analíticas grafía-son, coñecemento dalgunhas 
irregularidades específicas propias da lingua 
estranxeira. 

• Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: 
€, ₤ @. 

 contorna inmediata …).  

 PLEB4.8. Uso do 
dicionario bilingüe e 
doutros materiais de 
consulta para a 
elaboración de textos. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB4.9. Presenta os 
seus textos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas 
etc. 

 CCL 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua 
estranxeira escrita de 
forma correcta en 
situacións variadas 
atendendo á súa 
corrección ortográfica 
básica. 

 CCL 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. C 

 b 

 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, países e 
comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

• Coñecemento dalgunhas similitudes e diferenzas nos 
costumes cotiáns e uso das formas básicas de relación 
social entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o 
noso. 

• Actitude positiva sobre a propia capacidade para aprender 
unha lingua estranxeira e disposición para superar as 
dificultades de aprendizaxe. 

• Interese por establecer contactos e comunicarse con 
falantes da lingua estranxeira ou doutras linguas a través 
dos medios que nos proporcionan as tecnoloxías da 
comunicación. 

• Actitude positiva cara a realidade plurilingüe e multicultural 
da súa contorna. 

 B5.2. Funcións comunicativas: 

• Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, 
despedirse, dirixirse aos demais. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre 
    aspectos persoais dun mesmo/a e dos e das demais. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a 
procedencia e nacionalidade dun mesmo/a e doutra persoa. 

• Descrición de si mesmo/a. 

• Realización de preguntas e respostas curtas en tempo 
presente e pasado. 

• Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de 
accións habituais, actividades diarias, de lecer etc. 

• Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos e significativos e aplicar 
progresivamente os coñecementos 
adquiridos sobre estes, a unha 
comprensión adecuada do texto oral 
e escrito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola 
lingua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así como 
respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en 
contextos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información 
persoal máis detallada, apariencia 
física, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.5. Expresarse en tempo 
presente e pasado simple, 
afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 
persoa… 

 B5.6. Expresar nocións básicas 
relativas a accións cotiás, de 
lecer… 

 B5.7. Expresar e identificar a 
existencia de seres vivos ou 

 PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festividades…) 
e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de 
apertura cara ao diferente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en actividades 
de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos e 
das demais e contribúe ao traballo 
en grupo. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións adecuadamente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.4. Pregunta e responde de 
xeito comprensible en actividades 
de aprendizaxe en distintos 
contextos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.5. Identifica en textos 
simples: as formas de presente e 
pasado simple, a afirmación e a 
negación… 

 CCL 

 B5.6. Expresa, identifica e distingue  CCL 
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 accións cotiás no pasado. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e 
terceira persoa de singular, para describir accións que se 
realizan no mesmo instante no que un fala. 

• Expresión de instrucións habituais e indicacións de 
dirección, en afirmativa e negativa. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e 
terceira persoa de singular, para describir accións que se 
realizan no mesmo instante no que un fala. 

• Expresión de existencia. 

• Realización de preguntas sobre a existencia de algo. 

• Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira 
persoa en afirmativa e negativa. 

• Expresión da información en afirmativa e negativa e 
formulación das correspondentes preguntas. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 
días da semana, os meses e o tempo atmosférico, a hora, a 
data eta. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando a 
identificación e localización de persoas, de obxectos e de 
lugares... 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas en relación a 
operacións de compravenda. 

• Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación 
á cantidade. 

• Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 
gustos e preferencias. 

• Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 

• Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e 
negativo. 

• Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 

• Descrición de persoas, plantas e animais. 

• Expresión de desexos. 

obxectos. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información 
complementaria, a si mesmo/a ou a 
outra persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende 
indicacións e ordes. 

 B5.10. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 B5.11. Utiliza as estruturas 
sintácticas de progresiva dificultade 
(p. e. enlazar frases sinxelas con 
conectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

 B5.13. Mostrar un control dun 
conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e 
frases dentro dun repertorio 
memorizado. 

 B5.14. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

 B5.15. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias. 

 B5.16. Comparar aspectos 

actividades variadas de rutina, 
lecer… 

 CAA 

 PLEB5.7. Describe unha escena 
sinxela dicindo o que hai nela, 
compara dúas ilustracións e 
identifica as diferenzas, entre 
outras. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.8. Describe con máis detalle 
o seu aspecto físico, gustos, 
afeccións… de si mesmo/a e doutra 
persoa. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lugar, 
así como as instrucións dentro e 
fóra da aula. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as 
que achegan información. 

 CCL 

 PLEB5.11. Estrutura 
adecuadamente os elementos das 
oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa 
correctamente os nexos básicos. 

 CCL 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas 
lingüísticas coñecidas para 
desenvolverse nas interaccións 
dentro e fóra da aula. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas 
interaccións da aula ou fóra da aula, 

 CCL 

 CAA 
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 • Formulación de preguntas sobre o desexo. 

• Expresión de instrucións. 

• Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de 
axuda. 

 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

• Saúdos, agradecementos, despedidas... (Hi, See you, How 
are you? I´m fine, thanks…). 

• Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como 
nome, idade, estado de ánimo, comida favorita... (What’s 
your name?,My name is, How old are you?, I’m, I´m (bored), 
What´s your favourite (sport)? My favourite (sport) is..., 
(What´s his/her favourite (subjectt)?His/her favourite 
(subject) is..., When is your birthday? My birthday is on 
(August 2nd)...). 

• Expresión de sorpresa, agrado... (What fun!; How nice!...). 

• Preguntas e respostas sinxelas sobre a procedencia e 
nacionalidade dun mesmo/a e doutra persoa (Where are 
you from?, I´m from..., Are you from...? Yes, I am/No, I am 
not, Is he/she from...? Yes he/she is/No, he/she isn´t..., Are 
you (Portuguese)? Yes, I´m/No, I am not)). 

• Preguntas e respostas curtas en tempo presente e pasado 
(Are you...?, Yes, I am/No, I´m not, Is he/she...? Yes, he/she 
is/No, he/she isn´t, Were you...?, Yes,I was/No, I wasn´t, 
Was he/she...? Yes, he/she was/No, he/she wasn´t). 

• Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e 
formulación da pregunta correspondente e resposta 
afirmativa e negativa. 

• Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue eyes) and (dark 
hair, I´m (a nurse)). 

• Preguntas e respostas curtas, en primeira e terceira persoa 
de singular, sobre actividades diarias, de lecer etc. (Do you 
(play tennis)?, Yes, I do / No, I don´t). 

• Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de 
accións cotiás no pasado (I (played) computer games 

lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

 B5.17. Indagar a realidade 
plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e 
identificar semellanzas e diferenzas, 
evitando os estereotipos. 

ler textos próximos á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente. 

 

 PLEB5.15. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.16. Establece similitudes e 
diferenzas das linguas que hai na 
aula ou na súa contorna máis 
próxima. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.17. Valorar as linguas como 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras 
culturas. 

 CCL 

 CSC 
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 yesterday, I didnt´play...). 

• Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de 
accións habituais, actividades diarias, de lecer etc. (I (have 
lunch((at half past eight), I (listen to music),I don´t...). 

• Preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira 
persoa de singular, para describir accións que se realizan 
no mesmo instante no que un fala (What are you doing?, 
I´m (playing), What is he doing?, She´s/he´s (speaking)). 

• Expresión de instrucións habituais e indicacións de 
direccións, en afirmativa e negativa (Fold (the paper, turn 
(on the left)). 

• Expresión de existencia (There is a (library) / There are lots 
of (parks) / There isn´t / There aren´t...). 

• Preguntas e respostas sobre a existencia de algo (Is there a 
(cinema)?, Yes there is, No there, isn´t, Are there lots of 
(gyms)?, Yes there are, No, there aren´t). 

• Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on 
(Friday)...). 

• Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o 
tempo atmosférico, as horas e as datas (What date is it 
today?...). 

• Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese 
(Where´s is it?, It´s in/on/under/next to). 

• Expresión de cantidade: contar desde 1 a 1000. e 1st (1st), 
twenty-fifth (25th)… 

• Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is 
it?, It´s (one) pound and (fifty) cents). 

• Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de 
obxectos o persoas (How many… are there?). 

• Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa 
(Do you like (cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t). 

• Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e 
negativa (I like (salad), I don´t like (chips)). 

• Realización de preguntas e respostas sobre habilidades 
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 (Can you (swim)?, Yes, I can;, No I can´t). 

• Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can 
(play the piano), I can´t (play the trumpet). 

• Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s 
wearing). 

• Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he 
wearing?, Who´s wearing (shoes)?). 

• Expresión de desexos (I want to (make a cake). 

• Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play 
basketball?)). 

• Realización de preguntas e respostas curtas (What´s this?, 
It´s…). 

• Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have 
(pasta), please?). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a 
posesións persoais, cores, números cardinais ata o 1000 e 
ordinais ata dous díxitos, preposicións, días da semana, roupa, 
materiais escolares, a hora, roupa, adxectivos para describir 
persoas, lugares e obxectos, países, nacionalidades, 
continentes, profesións, partes do corpo e a cara, deportes, 
equipamento deportivo, actividades ao aire libre e de lecer, 
instrucións habituais e indicacións de dirección, lugares da 
cidade, medios de transporte, comida, moedas, estado e 
sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, 
estacións do ano, accións, instrumentos musicais, materiais, 
animais, membros da familia, partes do corpo e da cara, e 
partes da casa. 
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TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE  
 

 
Criterio de 
avaliación 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar 
a área 
Indicador mínimo de logro 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 
 
PLE-B1.1 

5º-PLEB1.1 - Comprende o sentido global e a 
información máis importante de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados 
á súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou 
da Internet. 

 
Consigue unha comprensión 
xeral de textos orais 
adaptados ao seu nivel. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Posta en común. 

 

CCL 

 

 
PLE-B1.2 

5º-PLEB1.2 - Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións coñecidas en textos 
orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) 
sobre temas do seu interese, expresados con 
claridade e que conten con apoio visual en soporte 
papel ou dixital. 

 

Recoñece o vocabulario 
básico de textos orais 
axeitados ó seu nivel. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Posta en común. 

 
 
CCL 

 
 
PLE-B1.2 

5º-PLEB1.3 - Identifica a información máis relevante 
en interaccións orais nas que participa que traten 
sobre temas familiares procedentes de diferentes 
medios de comunicación e da Internet. 

 
Participa activamente en 
interaccións orais sobre 
temas cotidiás. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Posta en común. 

 
CCL 
CD 
CAA 

 
PLE-B1.3 

 
5º-PLEB1.4 - Escoita atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper. 

Respecta as opinións dos 
outros tendo en conta o turno 
de palabra. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

CCL 
CSC 

 
PLE-B1.3 

5º-PLEB1.5 - Amosa interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentuación. 

Valora e repecta as 
intervencións dos seus 
compañeiros. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

CCL 
CSC 

Bloque 2: Producións de textos orais 

 
 
PLE-B2.1 

5º-PLEB2.1 - Participa de forma activa en situacións 
reais ou simuladas de comunicación, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

 
Exprésase de forma correcta 
en diferentes situacións 
comunicativas. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Entrevista. Posta en común. Diario de clase. 

 

CCL 
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PLE-B2.1 

 
 
5º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter 
información en interaccións cotiás habituais. 

 

Intervén nunha 
pedindo  e 
información. 

 

conversa 
dando 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: r Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Escala de observación. 

 
 
CSC 

 
PLE-B2.2 

 
5º-PLEB2.3 
atenta. 

 
- 

 
Amosa 

 
unha 

 
actitude 

 
de 

 
escoita 

 
Respecta ós seus 
compañeiros cando falan. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 
CCL 

 

 
PLE-B2.2 

 
5º-PLEB2.4 - Produce textos orais propios, sinxelos e 
breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando distintos soportes 
multimedia. 

 

Produce textos 
axeitados a súa 
comunicativa. 

 

orais 
intención 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Entrevista. Posta en común. 

 
CCL 
CD 
CSC 

 

 
PLE-B2.3 

 
 
5º-PLEB2.5 - Recorda as ideas principais dun texto 
escoitado e fai un resumo breve sobre o mesmo. 

 
 
Selecciona correctamente a 
información e a resume. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 
Posta en común. 

 
 
CCL 

 

PLE-B2.3 

 
5º-PLEB2.6 - Manifesta interese e respecto polas 
opinións do seus compañeiros/as. 

 
Valora e respecta as ideas e 
creencias dos outros. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

 
CCL 
CSC 

 

PLE-B2.4 

 
5º-PLEB2.7 - Recoñece a diversidade lingüística da 
súa contorna como elemento enriquecedor. 

Amosa interés por coñecer e 
usar as linguas da súa 
contorna. 

  

X 

 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
CCL 

 
 
PLE-B2.4 

5º-PLEB2.8 - Comeza a utilizar correctamente e 
progresivamente aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da entoación da lingua 
estranxeira para a produción de textos orais 
comprensibles. 

 
Produce textos con oracións 
simples co ritmo e a 
entoación adecuada. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

 
CCL 
CAA 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 
 
PLE-B3.1 

5º-PLEB3.1 - Comprende información básica escrita 
en notas, tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballados previamente de 
forma oral. 

 
Entende mensaxes escritas 
sinxelas que aparecen nos 
lugares máis habituais . 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Diario de 
clase. 

 

CCL 

 

 
PLE-B3.1 

 
5º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dun texto 
escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos 
medios de comunicación adaptados á súa 
competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

 

Obtén información moi 
básica dun medio de 
comunicación. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Observación sistemática. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

 

CCL 
CD 

 

PLE-B3.2 

 
5º-PLEB3.4 - Emprega algunhas estratexias básicas 
para a comprensión lectora 

Le de forma correcta e 
consigue unha comprensión 
global do texto. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
CCL 
CAA 

 

PLE-B3.2 

5º-PLEB3.5 - Selecciona contos, narracións ou outro 
material escrito da biblioteca da aula para a súa 
lectura autónoma, acordes á súa idade e intereses e 
respectando as súas normas de funcionamento. 

Amosa interese por ler 
distintos tipos de textos 
escritos para a súa 
aprendizaxe. 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
CCL 
CSIEE 

 
 
PLE-B3.3 

 
5º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sinxelas a partir de 
elementos icónicos e títulos que o acompañan e 
compróbaas. 

 
Expresa a súa opinión sobre 
unha imaxe xustificándoa. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

 
 
PLE-B3.3 

 

5º-PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 

 

Dálle importancia á lingua 
escrita para comunicarse. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Diario de clase. 

 
CCL 
CAA 

 

PLE-B3.4 

 
5º-PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos textos escritos. 

 
Valora os textos escritos 
como medio de aprendizaxe 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 
CCL 
CSIEE 
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PLE-B3.4 

 
5º-PLEB3.9 - Amosa interese pola corrección, 
ortografía básica, puntuación e presentación dos 
textos escritos. 

Recoñece e utiliza as normas 
básicas de ortografía, 
puntuación e presentación 
nas producións escritas. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
 
CCL 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

 

PLE-B4.1 

5º-PLEB4.1 - Elabora textos sinxelos relacionados 
con temas da súa vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados previamente de 
forma oral. 

Realiza producións escritas 
con coherencia sobre temas 
da súa vida cotiá. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCL 

 
 
PLE-B4.1 

 
5º-PLEB4.2 - Escribe diálogos simples, a partir de 
modelos, respectando a estrutura gramatical 
coñecida e as normas ortográficas básicas. 

Produce diálogos sinxelos co 
léxico e aplicando as regras
 gramaticais 
estudadas. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
 
CCL 

 
 
PLE-B4.2 

5º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, organizados 
con coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura propios de 
situacións de relación interpersoal (invitacións, notas, 
avisos). 

Planifica os seus escritos con 
certa coherencia e co léxico 
,ortografía e gramática 
estudadas. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL 

 
 
PLE-B4.2 

 
5º-PLEB4.4 - Amosa interese polo uso guiado das 
TIC para producir textos e presentacións e transmitir 
información escrita. 

 
Valora o uso das TIC para 
obter información. 

   
 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 
CD 
CSC 

 

PLE-B4.7 

5º-PLEB4.6 - Produce mensaxes escritas breves: 
notas e avisos, instrucións ou normas, cartas, 
felicitacións, carteis, folletos, cómics o descricións de 
lugares, gustos ou afeccións) 

Constrúe  oracións 
comprensibles   con 
diferentes intencións 
comunicativas. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CAA 
CSIEE 

 
 
 
PLE-B4.7 

5º-PLEB4.7 - Produce textos escritos significativos,en 
soporte papel ou dixital, de forma individual ou en 
parella seguindo o modelo traballado (elaboración 
dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna inmediata ?). 

 
 
Realiza producións escritas 
axeitadas ao seu nivel sobre 
sí mesmo. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
 
CCL 
CAA 
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PLE-B4.8 

 
5º-PLEB4.8 - Uso do dicionario bilingüe e doutros 
materiais de consulta para a elaboración de textos. 

 
Recurre ó diccionario para 
aclarar dúbidas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 
CAA 

 

PLE-B4.8 
5º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas 
etc. 

 
Exprésase cunha grafía 
lexible e ordeada. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
CCL 

 
 
PLE-B4.8 

 
5º-PLEB4.10 - Utiliza a lingua estranxeira escrita de 
forma correcta en situacións variadas atendendo á 
súa corrección ortográfica básica. 

 
Escribe respectando as 
normas ortográficas na súa 
escrita. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL 

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural 

 
 
 
PLE-B5.1 

 
5º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá 
dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 
comidas, festividades) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura cara ao 
diferente. 

 
 
Amosa interese pola cultura 
inglesa e coñece algúns dos 
seus costumes. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Asamblea. Posta en común. 

 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
PLE-B5.2 

5º-PLEB5.2 - Participa en actividades de aprendizaxe 
individuais e colectivas, respecta as ideas dos e das 
demais e contribúe ó traballo en grupo 

 
Adoita respectar ós seus 
compañeiros e participa nas 
conversas. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

 
CCL 
CAA 

 

PLE-B5.2 

 
5º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira e a súa cultura. 

Presta atención para 
aprender a lingua 
estranxeira. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

 
CCL 
CSC 

 
 
PLE-B5.3 

 
5º-PLEB5.3 - Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente. 

 
Normalmente   participa en 
clase de forma correcta. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSC 
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PLE-B5.4 

 
 
5º-PLEB5.4 - Pregunta e responde de xeito 
comprensible en actividades de aprendizaxe en 
distintos contextos 

 

 
Pide e dá información de 
xeito comprensible. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. Asamblea. 
Proba obxectiva. 

 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
PLE-B5.5 

 
5º-PLEB5.5 - Identifica en textos simples: as formas 
de presente e pasado simple, a afirmación e a 
negación. 

Normalmente recoñece e 
utiliza as formas de presente 
e pasado  simple, a 
afirmación e a negación. 

  
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL 

 
 
 
PLE-B5.6 

 

 
5º-PLEB5.6 - Expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, lecer 

 

Comprende e escribe 
correctamente sobre 
actividades rutinarias e de 
lecer. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. Asamblea. 
Entrevista. Posta en común. Proba obxectiva. 

 
 
CCL 
CAA 

 

 
PLE-B5.7 

 

5º-PLEB5.7 - Describe unha escena sinxela dicindo o 
que hai nela, compara dúas ilustracións e identifica as 
diferenzas, entre outras. 

 
 
Adoita describir unha 
ilustración. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. Proba 
obxectiva. 

 

CCL 
CAA 

 

 
PLE-B5.8 

 

5º-PLEB5.8 - Describe con máis detalle o seu aspecto 
físico, gustos, afeccións de si mesmo/a e doutra 
persoa. 

 

Ten poucas dificultades para 
describirse a sí mesmo ou a 
outra persoa. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de Campo. 
Producións orais. Textos escritos. Proba 
obxectiva. 

 

CCL 
CAA 

 

PLE-B5.9 
5º-PLEB5.9 - Expresa e distingue as indicacións para 
chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e 
fóra da aula. 

 
Comprende e transmite 
como orientarse nun lugar. 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba 
obxectiva. 

 
CCL 
CAA 



 
 

 
 
PLE-B5.10 

 

5º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas moi 
simples, así como as que achegan información. 

 

Obtén e dá información 
preguntando e respondendo. 

 
 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas.

 
INSTRUMENTOS:
Producións orais. Proba

 
 
 
PLE-B5.11 

 

5º-PLEB5.11 - Estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correctamente os nexos 
básicos. 

 
 
Constrúe oracións 
comprensibles  e 
gramaticamlente correctas. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Probas específicas.

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. Asamblea. 
Proba obxectiva.

 

PLE-B5.12 
5º-PLEB5.12 - Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas interaccións 
dentro e fóra da aula. 

 
Coñece e usa estructuras 
básicas para comunicarse. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas.
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba de 
interpretación de datos.

 
 

 
PLE-B5.14 

 

5º-PLEB5.14 - Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario necesario para participar nas interaccións 
de aula ou fora da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente. 

 
 
 
Coñece e utiliza o léxico 
básico para comunicarse. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. Probas 
específicas.

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Textos 
escritos. Asamblea. Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

 
 
PLE-B5.15 

5º-PLEB5.15 - Compara aspectos lingüísticos e 
culturais das línguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 
través de produccións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas 

 

Amosa interese polas 
linguas e as valora. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.

 

PLE-B5.13 
5º-PLEB5.16 - Establece similitudes e diferenzas das 
linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 
próxima 

Amosa interese pola 
diversidade lingüística da súa 
contorna. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.

 

PLE-B5.17 
5º-PLEB5.17 - Valorara as línguas como instrumento 
de comunciación, para aprender a acecarse a outras 
culturas 

 
Adoita respectar e valorar as 
linguas da súa contorna. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.

 
 

5. ENSINANZAS TRANSVERSAIS  

Educación para a igualdade entre sexos 

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o 
rexeitamento de calquera discriminación por razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de 
discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades. 

Educación do consumidor 

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da 
publicidade na incitación ao consumo. 

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticos e publicitarios. 

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal 
e non verbal. 

Educación ambiental 



 
• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, 

capaz de actuar sobre el, cuestionarlo e modificalo, aportando ideas e posibles 
solucións para a súa mellora e mantemento. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos que versen sobre temas 
relacionados co mantemento do medio ambiente. 

• Mostrar  as  propias  opinións  achega  da   conservación   do   medio   ambiente. 
Aportar ideas e posibles solucións que comporten un compromiso persoal para 
mellóraa e mantemento do medio ambiente. 

Educación para a saúde. Educación sexual 

• Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado persoal 
que melloran a calidade de vida. 

• Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, 
e concibir a sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e 
de  afecto cara aos demais. 

Educación para a paz 

• Coñecer, comprender e aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo 
sabendo respectar e aceptar as achegas dos demais. 

• Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo 
de discriminaciós e situacións de insolidaridade, así como mostrar respecto e ser 
tolerante coa diversidad de linguas existentes. 

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a 
relación cos demais. 

Educación moral e cívica 

• Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e 
valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de convivencia 
e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e as 
opinións alleos. 

• Respectar as regras propias do intercambio comunicativo. 

• Valorar a diversidade lingüística do Estado como un feito cultural enriquecedor. 
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6. MÍNIMOS ESIXIBLES  
 
1. Coñecer e utilizar o seguinte vocabulario básico: 

 O abecedario. 

 As cores. 

 Os números cardinais do 1-100 

 Os números ordinais (1st-30th)  

 Os adxectivos cualificativos. 

 As nacionalidades. 

 Os meses do ano, días da semana e estacións. 

 O tempo atmosférico. 

 A roupa. 

 As partes do corpo. 

 A familia. 

 A escola. 

 A casa. 

 Os alimentos. 

 Os animais salvaxes e domésticos. 

 As profesións 

 Os xoguetes e obxectos de uso común. 

 Accións ,deportes e tempo libre. 
 
2. Responder brevemente de forma oral e escrita en inglés. 
 
3. Utilizar formas habituais para: 
 

 Saudar. 

 Presentarse. 

 Información persoal. 

  Describir obxectos e persoas. 

 Expresar a hora. 

 Expresar posesión. 

 Expresar accións habituais. 

 Expresar habilidades. 

 Preguntar e ofrecer información sobre unha dirección. 
 
4. Saber construír oracións en presente habitual, presente continuo dos 



 

 

verbos máis habituais. 
 
5. Coñecer o comparativo dos adxectivos. 
 
6. Recoñecer o pasado dos verbos regulares máis habituais. 
 
 
 
 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 
 

 PROCEDEMENTOS 

 
Escritos Orais Observación directa e 

sistemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 

• Tarefas diversas 
realizadas polo 
alumnado na 
actividade diaria da 
clase. 

 
• Actividades de 

avaliación (libro, 
fichas fotocopiables, 
probas escritas 
individuais ...). 

 
• Traballos de grupo. 

 
• Resolución 

de exercicios. 
 

 

• Preguntas 
individuais e en 
grupo. 

 
• Participación do 

alumno/a. 
 
• Intervencións 

na clase. 
 
• Postas en común. 

 
• Entrevistas. 

 
• Probas orais 

individuais. 
 
• Exposicións orais. 

• Listas de control. 
 
 
• Rexistros de 

incidencias. 
 
• Ficha de rexistro 

individual. 

 

 
 

 
 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 
competencias claves e os obxectivos fixados. 

No primeiro trimestre realizarase unha proba escrita de avaliación Inicial cuxa finalidade 
é comprobar os obxectivos e as competencias claves que o alumno debeu adquirir ao 
finalizar o curso anterior nesta matería. Realizarase nas primeiras semanas do inicio do 
curso. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando das cualificacións obtidas 
ao alumno e aos pais a través do boletín de notas. A materia dividiráse en temas ou 
unidades didácticas que se repartirán ao longo das tres avaliacións. 

Realizaranse probas escritas nas que se avaliará  a materia de forma globalizada. 

A avaliación será formativa e continua, realizarase ao longo do proceso de aprendizaxe 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 

 

e permitirá coñecer a situación do alumno en cada momento de forma que poidan 
introducirse as adaptacións necesarias. 

Os alumnos serán avaliados do 1 ao 10. Para aprobar a materia deberán obter na súa 
cualificación final unha nota mínima de 5 de acordo ós seguintes criterios de cualificación. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Controis orais e escritos : 70%. No que se valorará: 

• A aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e resultados. 
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. 

Coherencia e adecuación. 
• Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía lexible. 
• Tempo de realización. 
• Destrezas. 

Precisarase  unha  nota  mínima de 4
 puntos  no  exame  avaliado  sobre 10 para
 poder aprobar a avaliación. 

 Tarefas orais e escritas e participación en actividades comunicativas de 
produción oral e comprensión: 20%. Valorarase: 
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 
• Orde e limpeza na presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Nivel e calidade das intervencións. 
• Mensaxe estruturada. 
• Uso de vocabulario e estruturas gramaticais apropiadas . 

 

• Actitude :10%. Valorarase: 

• Comportamento. 
• Esforzo por mellorar. 
• Interese por aprender, motivación. 
• Creatividade. 
• Iniciativa. 

•Estudo diario e a realización propia dos exercicios propostos. 

•Respecto á profesora e aos compañeiros/as. 
 
9. 8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 METODOLOXÍA 

9 A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés 
como o adestramento para o uso activo do Inglés; para comunicarse no mundo real coa 
lingua que aprenderon. 
A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés 
centrado na comprensión e produción de textos centrados en contextos familiares para 

9. METODOLOXÍA 



 

 

os alumnos  desta idade, aproveitando os coñecementos previamente adquiridos e as 
capacidades e experiencias que posúe. Fomentarase un uso da lingua contextualizado 
en situacións comunicativas propias de diversos ámbitos e que permitan un uso da lingua 
real e motivador. 

Para desenvolver a comprensión oral e a comprensión escrita, han de poñerse en 
xogo estratexias que permitan interpretar, valorar e relacionar a información que se 
transmite na vida cotiá. Deste xeito preténdese propiciar actitudes activas que favorezan 
o posterior desenvolvemento da capacidade crítica. 

Os alumnos realizarán unha variedade de actividades, audición, interpretacion, 
debuxo, colorear, relacionar, rodear, preguntar e dar información, etc. As actividades 
tamén teñen como meta a satisfacción das necesidades de todos os tipos de 
aprendizaxe (visual, auditivo, táctil/cinestético) e teñen como obxectivo o 
desenvolvemento lingüístico dos alumnos, "aprendendo a aprender" e as súas 
habilidades sociais. 

A integración das Competencias e as Intelixencias múltiples na área supón insistir máis 
nas ferramentas esenciais da aprendizaxe (comprensión e expresión oral ) e poñer en 
práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes posibilidades de adquisición 
do alumno/a. 
A través de actividades e proxectos os alumnos poden desenvolver as súas capacidades 
en torno á resolución das actividades e organización do traballo, dos contidos e dos 
materiais que se van a utilizar, e en relación coa elaboración e presentación do proxecto, 
o seu corrección e, finalmente, a exposición, todo baixo un prisma de colaboración e 
intercambio entre iguais. En definitiva, predomina o traballo cooperativo que permite 
desenvolver a capacidade de discusión, a comunicación, o intercambio de ideas, o 
respecto e a comprensión das opinións alleas, e a reflexión sobre as ideas propias. 

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a partir de 
secuencias de adquisición de coñecementos que suscitan: 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos 

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 
extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a de quinto curso, 
que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes 
á vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias propias da materia 

• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 
intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, traballo cooperativo e 
actividades que traballan contidos fundamentais. Están secuenciados por niveis 
de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan 
a adquisición de  competencias a todos os alumnos. 

• Fichas de reforzo para traballar cos aspectos con máis dificultade. 

• Utilización de DVD, CDs como material complementario. 
 



 

 

 
 

• A aula: 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, proxectos, con encerado 
dixital, canón...) 

- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos 
espazos e os materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen 
de forma autónoma 

- Distribución posible en grupos, asemblea, parella e traballo individual 
 
 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

• Class book e Activity book. 

• Flashcards e posters. 

• Recursos educativos 
(Internet) 

• Ordenador. 

• Encerado dixital. 

 

Encerado 

• Fichas de reforzo e/ou ampliación 

• CDs e DVDs. 

• Libros de lectura

10. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS 



 

 

 
 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 
intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da unidade 
didáctica preséntanse de forma máis pautada, con maior apoio gráfico, seguindo 
unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de competencias por 
parte dos alumnos. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade 
de  estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, co 
movemento, coa representación plástica, coa dramatización... 

• PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, 
incorporación tardía, necesidades educativas especiais e superdotación) con 
fichas de reforzo e /ou ampliación. 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao 
desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de 
competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 

 
 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA  

Utilizaremos: 
 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 
 

Ligazóns a Internet 

• Aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura 
de imaxes, información ou curiosidades e selección e 
organización para transformar estes elementos en 
coñecemento. 

 
 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  
 

Obxectivos para o 5º nivel: 

• Memorizar trabalinguas,cancións  e poesías  adaptadas ao nivel. 

• Traballar  o vocabulario novo que aparece en cada lección. 

• Detectar e rexistrar as deficiencias apreciadas en cada alumno para poder 
corrixilas. 

• Fomentar a capacidade creativa  coa elaboración de narracións. 

• Actividades diversas de animación a lectura. 

• Lectura  e comentarios de textos seleccionados . 

• Busqueda de textos en internet sobre temas propostos. 



 

 

• Visualización de documentais e películas en inglés. 

 
 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  

• Valorar a importancia de aprender  un  idioma para poder  entendernos coas 

persoas que o falan. 

• Comprender que para coñecer a cultura dun pobo, debemos aprender primeiro a 

súa lingua. 

• Establecer semellanzas e  diferencias entre a cultura galega e a inglesa. 

• Entender que un idioma é un tesouro de valor incalculable porque non está nas 

nosas mans fabricalo. 

 
 
16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

 Realización de dramatizacións e diálogos en inglés. 
 Familiarización co mundo cultural dos países de fala inglesa e o xeito en que 

celebran: Hallowen, Christmas, Thanksgiving Day , Easter..... 
9. METODOLOXÍA 
.TODOLOXÍA 
17. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

A avaliación da propia programación será paralela á aplicada co alumnado
 e abarcará os seguintes aspectos: 

 
• Adecuar a programación ao marco temporal e  ás  condicións  do alumnado. 
• Buscar a motivación e o interese  destes  cara  á  materia,  intercalando  

actividades  que permitan romper a monotonía diaria da explicación. 
 

• Procurar    mediante     o     diálogo     cos     alumnos     a     revisión     das    
actividades propias da materia  para unha posible mellora da práctica docente. 

 
• Facer unha análise obxectiva dos resultados conseguidos en  cada  avaliación 

adoptando as medidas pertinentes que permitan ao alumnado conseguir de forma 
satisfactoria as competencias claves. 

 
Na memoria final do curso  realÍzase unha valoración desta programación e 

incluiránse as posibles modificacións para o vindeiro curso de acordo co seguinte 
modelo:



 

 

 
 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
Preparación 

da clase e dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

  

 
Utilización 

dunha 
metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en 
actividades, tratamento dos contidos etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do 
alumno/a. 

  

 

Regulación da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para 
as aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están acordados 
entre os profesores. 

  

 
Avaliación 

das   
aprendizaxes 
e información 
que deles se 
lles dá aos 

alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva 
atópanse vinculados aos obxectivos e aos 

  

Os instrumentos de avaliación permiten 
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 
tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

  

 
 
 
Utilización de 
medidas para 
a atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para 
coñecer as dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades 
e ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e os recursos ofrecidos foron 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas 
polo equipo docente atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 

  

 

 
 

18. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR  
 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para actualizar 

a programación de aula en caso de que non se poda seguir o programado, xa sexa por 

exceso de festividades, saídas, ritmo do alumnado, metodoloxía empregada… 



 

 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe para 

detectar os posibles erros e tentar melloralos con vistas ao próximo curso. 
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Esta programación foi elaborada aplicando a lexislación vixente 
da LOMCE - DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A área de Lingua Estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan 

empregala para comprender, falar e conversar, ler e escribir, polo que o seu uso debe 

ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na Educación Primaria pártese 

dunha competencia aínda moi elemental na lingua estranxeira, por iso, durante toda a 

etapa, serán de gran importancia os  coñecementos, capacidades e experiencias nas 

linguas que nenos  e nenas coñecen para comprender e construír significados, 

estruturas e estratexias  durante a súa participación en actos de comunicación. A 

comprensión das diferentes situacións de comunicacións e o coñecemento da 

estrutura dos textos, axudaralles a identificar e adquirir os elementos lingüísticos 

concretos  presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os 

procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva oral 

e escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva 

eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, 

televisión…) é un factor condicionante que fai que a maioría das oportunidades de 

aprendizaxe non se den só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta 

da clase de lingua estranxeira un lugar máis, pero moi importante, para que a 

comunicación e a aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia 

fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións 

propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións 

sociais e os medios de comunicación. 

 
2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

A Educación Primaria a área de Lingua estranxeira ten como obxecto formar 

persoas que poidan  empregala para comprender, falar e conversar, ler e escribir, polo 

que o seu  uso debe ser o punto de partida desde o inicio da aprendizaxe. Na 

Educación Primaria pártese dunha competencia aínda moi elemental na lingua 

estranxeira, por iso, durante toda a etapa, serán de gran importancia os 

coñecementos, capacidades e experiencias nas linguas que nenos e nenas coñecen 
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para comprender e construír significados, estruturas e estratexias durante a súa 

participación en actos de comunicación. A comprensión das diferentes situacións de 

comunicacións e o coñecemento da estrutura dos  textos, axudaralles a identificar e 

adquirir os elementos lingüísticos concretos presentes nun acto comunicativo. 

O eixo da área de Lingua Estranxeira neste currículo, constitúeno os 

procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva oral 

e escrita, en  contextos sociais significativos que permita expresarse con progresiva 

eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e  rexistros posibles. 

A cada vez maior presenza da lingua inglesa no entorno (no cine, música, 

televisión…) é un factor condicionante que fai que a maioría das oportunidades de 

aprendizaxe non se dean só no entorno escolar. Normalmente é a situación concreta 

da clase de lingua estranxeira un   lugar máis, pero moi importante, para que a 

comunicación e a aprendizaxe en dita lingua poida levarse a cabo. Esta circunstancia 

fai necesaria a inclusión de contidos que incorporen situacións de comunicacións 

propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das relacións 

sociais e os medios de comunicación. 

 

Contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 

así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 
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per- soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións cotiás. 

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

pro- blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, 

a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

co- municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben 

e  elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

com- portamento que favorezan o seu coidado. 

 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e  nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 

achegas importan- tes á cultura e á sociedade galegas. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE  
 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 

 

c) Competencia dixital (CD). 

 

d) Aprender a aprender (CAA). 

 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA – INGLÉS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

• b 

• f 

• B1.1. Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. 
- Identificación do tipo textual, adaptando 

a comprensión ao mesmo. 
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais). 

- Formulación de hipótese sobre contido 
e contexto. 

- Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

• B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: interese pola pronuncia 
coidada, polo ritmo, pola entoación e pola 
acentuación adecuadas, tanto nas 
participacións orais como nas imitacións, 
recitacións e dramatizacións. 

• B1.1. Identificar o sentido xeral, a 
información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi 
breves e sinxelos en lingua 
estándar, con estruturas simples e 
léxico de uso moi frecuente, 
articulados con claridade e 
lentamente e transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos, sobre 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas de 
necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non 
distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito 
ou pedir confirmación e conte con 
apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual. 

 
 
 

• B1.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais 

 PLEB1.1. Comprende o esencial 
de anuncios publicitarios sobre 
produtos que lle interesan (xogos, 
ordenadores, CD etc.). 

• CCL 

• CAA 

 PLEB1.2. Comprende mensaxes 
e anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro 
tipo de información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nunha 
estación ou nuns grandes 
almacéns). 

• CCL 

• CAA 

 PLEB1.3. Entende o que se lle di 
en transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

 PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predictible que ten 
lugar para súa presenza (por 
exemplo, nunha tenda, nun tren). 

 
 

• PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que 
traten sobre temas familiares 

• CCL 

• CAA 

• CSC 
 
 

• CCL 

• CAA 

• CSC 
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  do texto. 

• B1.3. Utilizar as indicacións do 
contexto e da información contida 
no texto para facerse unha idea 
dos significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen. 

• B1.4. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados 
con estes. 

como, por exemplo, un mesmo, a 
familia, a escola, o tempo libre, a 
descrición dun obxecto ou un 
lugar. 

 

 
 

• PLEB1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións 
sinxelas e ben estruturadas sobre 
temas familiares ou do seu 
interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que 
conte con imaxes e ilustracións e 
se fale de maneira lenta e clara. 

 
 

• CAA 

 
 
• PLEB1.7. Comprende o sentido 

xeral e o esencial e distingue os 
cambios de tema de programas de 
televisión ou doutro material 
audiovisual e multimedia dentro da 
súa área de interese (p. e. nos 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 

• CAA 
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BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

• b 

• c 

• i 

 

• B2.1. Estratexias de produción: 
 

- Planificación 
 

- Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica. 

 
- Adecuar o texto á persoa 

destinataria, contexto e 
canle,aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a 
cada caso. 

 
- Execución 

 
- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 
adecuadamente e axustándose, se 
é o caso, aos modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

- Apoiarse en tirar o máximo partido 
dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe prefabricada etc.). 

- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuais. 

• B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves 
que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi 
familiares (un mesmo, a contorna 
inmediata, persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións), un 
rexistro neutro ou informal, utilizando 
expresións e frases sinxelas e de uso 
moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, 
aínda que en ocasións a pronuncia non 
sexa moi clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa necesaria a 
repetición, a paráfrase e a cooperación 
da persoa interlocutora para manter a 
comunicación. 

 

• B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas para producir textos 
orais monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou 
expresións memorizadas, ou apoiando 
con xestos o que se quere expresar. 

 

• B2.3. Articular, de maneira polo xeral 
comprensible pero con evidente 
influencia da primeira ou outras linguas, 
un repertorio moi limitado de patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos, adaptándoos á 

 
• PLE B2.1. Fai presentacións 

breves e sinxelas, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre 
temas cotiás ou do seu interese 
(presentarse e presentar a outras 
persoas; dar información básica 
sobre si mesmo, a súa familia e a 
súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e 
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 

• CAA 
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Lingüísticos 
 

- Modificar palabras de 
significado parecido. 

 
- Definir ou parafrasear un 

termo ou expresión. 
 

Paralingüísticos e paratextuais 
 

- Pedir axuda. 
 

- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado. 

 
- Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica). 

 
- Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas 
convencionais. 

 
• B2.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: interese pola 
pronuncia coidada, polo ritmo, pola 
entoación e pola acentuación adecuada. 

función comunicativa que se quere 
levar a cabo. 

 

• B2.4. Facerse entender en 
intervencións breves e sinxelas, aínda 
que resulten evidentes e frecuentes os 
titubeos iniciais, as vacilacións, as 
repeticións e as pausas para organizar, 
corrixir ou reformular o que se quere 
dicir. 

 

• B2.5. Interactuar de maneira moi 
básica, utilizando técnicas moi simples, 
lingüísticas ou non verbais (p. e. xestos 
ou contacto físico) para iniciar, manter 
ou concluír unha breve conversa. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

• b 

• f 

• i 

 

• B3.1. Estratexias de comprensión: 
 

- Mobilización de información previa 
sobre tipo de tarefa e tema. 

 
- Identificación do tipo textual, adaptando 

a comprensión ao mesmo. 

 
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais). 

 
- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 
 

- Inferencia e formulación de hipótese 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 
- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos. 
 
• B3.2. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 
normas de cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal. 

 
• B3.3. Funcións comunicativas: 

 
• B3.1. Identificar o tema o sentido 

xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e cun 
léxico de alta frecuencia, e nos que o 
tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a condición 
de que se poida reler o que non se 
entendeu, que se poida consultar un 
dicionario e conte con apoio visual e 
contextual. 

 
• B3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral 
a información esencial ou os puntos 
principais do texto. 

 
• B3.3. Inferir do contexto e da 

información contida no texto os 
significados probables de palabras e 
expresións que se descoñecen. 

 
• B3.4. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e 
identificar os significados e 

 
 PLEB3.1. Comprende instrucións, 

indicacións, e información básica 
en notas, letreiros e carteis en 
rúas, tendas, medios de 
transporte, cinemas, museos, 
colexios, e outros servizos e 
lugares públicos. 

• CCL 

• CAA 

 
 PLEB3.2. Comprende información 

esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, 
anuncios, guías telefónicas, 
publicidade, folletos turísticos, 
programas culturais ou de eventos 
etc. 

• CCL 

• CAA 

 
 PLEB3.3. Comprende 

correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postais e tarxetas) 
breve e sinxela que trate sobre 
temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou un lugar, a 
indicación da hora e o lugar dunha 
cita etc. 

• CCL 

• CAA 
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 - Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos, invitacións. 
 

- Expresión da capacidade, o gusto, a 
preferencia, a opinión, o acordo ou 
desacordo, o sentimento, a intención. 

 
- Descrición de persoas, actividades, 

lugares, obxectos, hábitos, plans. 
 

- Narración de feitos pasados remotos e 
recentes. 

 
- Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso. 

 
- Establecemento e mantemento da 

comunicación. 
 
• B3.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 
 

- Interese polo lectura dos textos 
escritos propios e alleos valorando o 
seu sentido estético, correcta grafía e 
ortografía. 

intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

 

 PLEB3.4. Comprende o esencial 

e os puntos principais de noticias 

breves e artigos de revistas para 

mozas e mozos que traten temas 

que lle sexan familiares ou sexan 

do seu interese (deportes, grupos 

musicais, xogos de ordenador). 

• CCL 

• CAA 

 
 

 PLEB3.5. Comprende o esencial 

de historias breves e ben 

estruturadas e identifica os e as 

personaxes principais, a 

condición de que a imaxe e a 

acción conduzan gran parte do 

argumento (lecturas adaptadas, 

cómics etc.). 

 
 

• CCL 

• CAA 

 PLEB3.6. Emprega de forma 

axeitada os signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente 

(p. e. ☺, @, ₤). 

• CCL 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 

• b 
 

• f 
 

• i 

 

 B4.1. Estratexias de produción: 
 

- Planificación: 

- Mobilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e comunicativas 
co fin de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe sobre o tema, 
que se pode ou se quere dicir etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou gramática, 
obtención de axuda etc.). 

 
- Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 
versión máis modesta da tarefa) ou a 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 
dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe prefabricada etc.). usar algún 
recurso cohesivo para non repetir 
palabras. 

 
 B4.1. Construir en papel ou en 

soporte electrónico, textos moi 
curtos e sinxelos, compostos de 
frases simples illadas, nun rexistro 
neutro ou informal, utilizando con 
razoable corrección as convencións 
ortográficas básicas e os principais 
signos de puntuación, para falar de 
si mesmo/a, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

 
 B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas para producir 
textos escritos moi breves e 
sinxelos, p. e. copiando palabras e 
frases moi usuais para realizar as 
funcións comunicativas que se 
perseguen. 

 
 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable 
corrección palabras ou frases curtas 
que se utilizan normalmente ao 
falar, pero non necesariamente 
cunha ortografía totalmente 
normalizada. 

 
 B4.8. Facer uso das ferramentas 

informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo 

 
 PLEB4.1. Completa un breve 

breve formulario ou unha ficha cos 
seus datos persoais (por exemplo, 
para rexistrarse nas redes sociais, 
para abrir unha conta de correo 
electrónico etc.). 

• CCL 

• CD 

• CAA 

 
 PLEB4.2. Escribe correspondencia 

persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita 
a alguén, fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si mesmo/a 
e da súa contorna inmediata 
(familia, amigos e amigas, 
afeccións, actividades cotiás, 
obxectos e lugares) e fai 
preguntas relativas a estes temas. 

 
 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSC 
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• B4.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

- Interese pola presentación dos textos 
escritos propios e alleos valorando o seu 
sentido estético e empregando a correcta 
grafía e ortografía. 

persoal docente. 
 
 B4.8. Usar correctamente o 

dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta 
para a elaboración de textos, 
respectando as súas normas de 
funcionamento. 

  

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

• b 

• f 

 
 
• B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 
normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; 
linguaxe non verbal, así como a realidade 
plurilingüe e multicultural da propia 
contorna. 

 

• B5.2 Funcións comunicativas: 
 

- Saúdos e presentacións, 
desculpas,agradecementos, 
invitacións. 

 
- Expresión da capacidade, o gusto, a 

 
• B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, 
actividades ou celebracións), 
condicións de vida (vivenda, 
contorna), relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento (xestos 
habituais, uso da voz ou contacto 
físico) e convencións sociais 
(normas de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos sobre este 
a unha comprensión adecuada do 
texto. 

 
 PLEB5.1. Entende a información 

esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que 
traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un mesmo, a 
familia, a escola, o tempo libre, a 
descrición dun obxecto ou dun 
lugar. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• PLEB5.2. Desenvólvese en 
transaccións cotiás (p. e. pedir 
nunha tenda un produto e 
preguntar o prezo). 

• CCL 

• CSC 

• CSC 
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 preferencia, a opinión, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a 
intención. 

 
- Descrición de persoas,actividades, 

lugares, obxectos, hábitos plans. 
 

- Narración de feitos pasados remotos 
e recentes. 

 
- Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso. 

 
- Establecemento e mantemento da 

comunicación. 
 

• B5.3. Estruturas sintácticodiscursivas: 
 

- Expresión de relacións lóxicas: 
conxunción (and); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because); 
finalidade (to- infinitive, e. g. I did it to 
help her); comparación (as Adj. as; 
smaller (than); the biggest). 

 
- Relaciones temporais (when; before; 

after). 
 

- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes (+ tag)). 

 
- Exclamación (What + noun, e. g. 

What fun!; How + Adj., e. g. How 
nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salgade!). 

 
- Negación (negative sentences with 

not, never, non (Adj.), nobody, 

• B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha produción oral e 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis elementais. 

 
• B5.3. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas principais do texto (p. 
e. unha demanda de información, 
unha orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así como 
os patróns discursivos básicos (p. e. 
inicio e peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración 
esquemática, inicio e peche dunha 
carta, ou os puntos dunha descrición 
esquemática). 

 
• B5.4. Recoñecer os significados 

máis comúns asociados ás 
estruturas sintácticas básicas 
propias da comunicación oral ou 
escrita (p. e estrutura interrogativa 
para demandar información). 

 
• B5.5. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico oral ou escrito de 
alta frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 

 
• PLEB5.3. Participa en conversas 

cara a cara ou por medios 
técnicos (teléfono, Skype) nas 
que se establece contacto social 
(dar as grazas, saudar, 
despedirse, dirixirse a alguén, 
pedir 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 

• CD 

• CSC 

• PLEB5.4. Participa nunha 
entrevista, p. e. médica nomeando 
partes do corpo para indicar o que 
lle doe. 

• CCL 

• CSC 

 
 PLEB5.5. Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

 
 

• CCL 

• CAA 
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 nothing; Non (+ negative tag)). 

 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. 

questions). 
 

- Expresión do tempo: pasado (simple 
past; present perfect); presente 
(simple present); futuro (going to; 
will). 

 
- Expresión do aspecto: puntual 

(simple tenses); durativo (present 
and past continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, 
everyday)); incoativo (start –ing); 
terminativo (finish –ing). 

 
- Expresión da modalidade: 

factualidade (declarative sentences); 
capacidade (can); posibilidade 
(may); necesidade (must; need); 
obriga (have (got) to; imperative); 
permiso (can; may); intención (going 
to; will). 

 
- Expresión da existencia (there 

is/are); a entidade (nouns and 
pronouns, articles, demonstratives); 
a calidade ((very +) Adj.). 

 
- Expresión da cantidade 

(singular/plural; cardinal numerals up 
to four digits; ordinal numerals up to 
two digits. Quantity: all, many, a lot, 
some, (a) few, (a) little, more, much, 
half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough). 

 
- Expresión do espazo (prepositions 

and adverbs of location, position, 

• B5.6. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto (p. e. 
unha felicitación, un intercambio de 
información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos 
seus expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos (p. e. 
saúdos para inicio e despedida para 
peche en conversas ou en 
correspondencia, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en 
puntos. 

 
• B5.7. Cumprir a función 

comunicativa principal do texto 
escrito (p. e. unha felicitación, un 
intercambio de información, ou un 
ofrecemento), utilizando un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e de 
patróns discursivos básicos (p. e. 
saúdos). 

 
• B5.8. Manexar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 
grupos de palabras con conectores 
básicos como “e”, entón”, “pero”, 
“porque”), aínda que se sigan 
cometendo erros básicos de maneira 
sistemática en, p. e., tempos verbais 
ou na concordancia. 

 
• B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico, tanto oral como 
escrito, de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados cos propios 
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 distance, motion, direction, origin 

and arrangement). 
 

- Expresión do tempo (points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half 
an hour, summer), and indications 
(e. g. now, tomorrow (morning)) of 
estafe; duration (e. g. for two days); 
anteriority (before); posteriority 
(after); sequence (first…then); 
simultaneousness (at the same 
estafe); frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 

 
- Expresión do modo (Adv. of manner, 

e. g. slowly, well). 
 
• B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo a 
identificación persoal; vivenda, fogar e 
contorna; actividades da vida diaria; 
familia e amizades; traballo e 
ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; 
viaxes e vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; compras e 
actividades comerciais; alimentación e 
restauración; transporte; lingua e 
comunicación; medio ambiente, clima e 
contorna natural; e tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

intereses, experiencias e 
necesidades. 

 
• B5.10. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en 
contextos menos dirixidos. 

 
• B5.11. Comparar aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

 
• B5.12. Indagar a realidade 

plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e 
identificar semellanzas e diferenzas, 
evitando os estereotipos. 

  



 

1. ENSINANZAS TRANSVERSAIS  

Educación para a igualdade entre sexos 

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o 

rexeitamento de calquera discriminación por razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de 

discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades. 

Educación do consumidor 

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da 

publicidade na incitación ao consumo. 

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticos e publicitarios. 

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal 

e non verbal. 

Educación ambiental 

• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, 

capaz de actuar sobre el, cuestionarlo e modificalo, aportando ideas e posibles 

solucións para a súa mellora e mantemento. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos que versen sobre temas 

relacionados co mantemento do medio ambiente. 

• Mostrar  as  propias  opinións  achega  da   conservación   do   medio   ambiente. 

Aportar ideas e posibles solucións que comporten un compromiso persoal para 

mellóraa e mantemento do medio ambiente. 

Educación para a saúde. Educación sexual 

• Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado persoal 

que melloran a calidade de vida. 

• Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, 

e concibir a sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e 

de  afecto cara aos demais. 

Educación para a paz 

• Coñecer, comprender e aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo 

sabendo respectar e aceptar as achegas dos demais. 

• Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo 

de discriminaciós e situacións de insolidaridade, así como mostrar respecto e ser 



 

tolerante coa diversidad de linguas existentes. 

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a 

relación cos demais. 

Educación moral e cívica 

• Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e 

valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de convivencia 

e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e as 

opinións alleos. 

• Respectar as regras propias do intercambio comunicativo. 

• Valorar a diversidade lingüística do Estado como un feito cultural enriquecedor. 



 

 

 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 
 

 PROCEDEMENTOS 

 
Escritos Orais Observación directa e 

sistemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 

• Tarefas diversas 
realizadas polo 
alumnado na 
actividade diaria da 
clase. 

 
• Actividades de 

avaliación (libro, 
fichas fotocopiables, 
probas escritas 
individuais ...). 

 
• Traballos de grupo. 

 
• Resolución de 

exercicios. 
 

 

• Preguntas 
individuais e en 
grupo. 

 
• Participación do 

alumno/a. 
 
• Intervencións na 

clase. 
 
• Postas en común. 

 
• Entrevistas. 

 
• Probas orais 

individuais. 
 
• Exposicións orais. 

• Listas de control. 
 
 
• Rexistros de 

incidencias. 
 
• Ficha de rexistro 

individual. 

 

 
 

 
 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias claves e os obxectivos fixados. 

No primeiro trimestre realizarase unha proba escrita de Avaliación Inicial cuxa finalidade 

é comprobar os obxectivos e as competencias claves que o alumno debeu adquirir ao 

finalizar o curso anterior nesta matería. Realizarase nas primeiras semanas do inicio do 

curso. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando das cualificacións obtidas 

ao alumno e aos pais a través do boletín de notas. A materia dividiráse en temas ou 

unidades didácticas que se repartirán ao longo das tres avaliacións. 

Realizaranse probas escritas nas que se avaliará  a materia de forma globalizada. 

A avaliación será formativa e continua, realizarase ao longo do proceso de aprendizaxe 

e permitirá coñecer a situación do alumno en cada momento de forma que poidan 

introducirse as adaptacións necesarias. 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 

 

 

Os alumnos serán avaliados do 1 ao 10. Para aprobar a materia deberán obter na súa 

cualificación final unha nota mínima de 5 de acordo ós seguintes criterios de cualificación. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Controis orais e escritos : 70%. No que se valorará: 

• A aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. 

Coherencia e adecuación. 

• Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía lexible. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Precisarase  unha  nota  mínima de 4 puntos  no  exame  avaliado  sobre 10 

para poder aprobar a avaliación. 

• Tarefas orais e escritas e participación en actividades comunicativas de produción 

oral e comprensión: 20%. Valorarase: 

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 

• Orde e limpeza na presentación. 

• Caligrafía. 

• Destrezas. 

• Nivel e calidade das intervencións. 

• Mensaxe estruturada. 

• Uso de vocabulario e estruturas gramaticais apropiadas . 

 

• Actitude :10%. Valorarase: 

• Comportamento. 

• Esforzo por mellorar. 

• Interese por aprender, motivación. 

• Creatividade. 

• Iniciativa. 



 

 

 

•Estudio diario e a realización propia dos exercicios propostos. 

•Respecto á profesora e aos compañeiros/as. 

 

 

 

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés 

como o adestramento para o uso activo do Inglés; para comunicarse no mundo real coa 

lingua que aprenderon. 

A área de Lingua Estranxeira debe introducir aos alumnos na aprendizaxe do inglés 

centrado na comprensión e produción de textos centrados en contextos familiares para 

os alumnos  desta idade, aproveitando os coñecementos previamente adquiridos e as 

capacidades e experiencias que posúe. Fomentarase un uso da lingua contextualizado 

en situacións comunicativas propias de diversos ámbitos e que permitan un uso da lingua 

real e motivador. 

Para desenvolver a comprensión oral e a comprensión escrita, han de poñerse en 

xogo estratexias que permitan interpretar, valorar e relacionar a información que se 

transmite na vida cotiá. Deste xeito preténdese propiciar actitudes activas que favorezan 

o posterior desenvolvemento da capacidade crítica. 

Os alumnos realizarán unha variedade de actividades, audición, interpretacion, 

debuxo, colorear, relacionar, rodear, preguntar e dar información, etc. As actividades 

tamén teñen como meta a satisfacción das necesidades de todos os tipos de 

aprendizaxe (visual, auditivo, táctil/cinestético) e teñen como obxectivo o 

desenvolvemento lingüístico dos alumnos, "aprendendo a aprender" e as súas 

habilidades sociais. 

A integración das Competencias e as Intelixencias múltiples na área supón insistir máis 

nas ferramentas esenciais da aprendizaxe (comprensión e expresión oral ) e poñer en 

práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes posibilidades de adquisición 

do alumno/a. 

A través de actividades e proxectos os alumnos poden desenvolver as súas capacidades 

en torno á resolución das actividades e organización do traballo, dos contidos e dos 

materiais que se van a utilizar, e en relación coa elaboración e presentación do proxecto, 

o seu corrección e, finalmente, a exposición, todo baixo un prisma de colaboración e 

9. METODOLOXÍA 



 

 

 

intercambio entre iguais. En definitiva, predomina o traballo cooperativo que permite 

desenvolver a capacidade de discusión, a comunicación, o intercambio de ideas, o 

respecto e a comprensión das opinións alleas, e a reflexión sobre as ideas propias. 

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a partir de 

secuencias de adquisición de coñecementos que suscitan: 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos 

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a de quinto curso, 

que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes 

á vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias propias da materia 

• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, traballo cooperativo e 

actividades que traballan contidos fundamentais. Están secuenciados por niveis 

de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan 

a adquisición de  competencias a todos os alumnos. 

• Fichas de reforzo para traballar cos aspectos con máis dificultade. 

• Utilización de DVD, CDs como material complementario. 

 
 
 

• A aula: 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, proxectos, con encerado 

dixital, canón...) 

- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos 

e os materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de forma 

autónoma 

- Distribución posible en grupos, asemblea, parella e traballo individual 

  

10. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS 



 

 

 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

• Class book e Activity book. 

• Flashcards e posters. 

• Recursos educativos 

(Internet) 

• Ordenador. 

• Encerado dixital. 

• Encerado 

• Fichas de reforzo e/ou ampliación 

• CDs e DVDs. 

• Libros de lectura



 

 

 

 
 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 

intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da unidade 

didáctica preséntanse de forma máis pautada, con maior apoio gráfico, seguindo 

unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de competencias por 

parte dos alumnos. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de  

estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, co movemento, 

coa representación plástica, coa dramatización... 

• PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, 

incorporación tardía, necesidades educativas especiais e superdotación) con 

fichas de reforzo e /ou ampliación. 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao 

desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de 

competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 

 
 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC NA AULA  

Utilizaremos: 
 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 
 

Ligazóns a Internet 

• Aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura 
de imaxes, información ou curiosidades e selección e 
organización para transformar estes elementos en 
coñecemento. 

 

 
 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  

• Valorar a importancia de aprender  un  idioma para poder  entendernos coas 

persoas que o falan. 

• Comprender que para coñecer a cultura dun pobo, debemos aprender primeiro a 



 

 

 

súa lingua. 

• Establecer semellanzas e  diferencias entre a cultura galega e a inglesa. 

• Entender que un idioma é un tesouro de valor incalculable porque non está nas 

nosas mans fabricalo. 

 

 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

 Realización de dramatizacións e diálogos en inglés. 

 Familiarización co mundo cultural dos países de fala inglesa e o xeito en que 

celebran:  Hallowen, Christmas, Thanksgiving Day , Easter..... 

 
 

16. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

A avaliación da propia programación será paralela á aplicada co alumnado
 e abarcará os seguintes aspectos: 

 
• Adecuar a programación ao marco temporal e  ás  condicións  do alumnado. 
• Buscar a motivación e o interese  destes  cara  á  materia,  intercalando  actividades  que 

permitan romper a monotonía diaria da explicación. 
 

• Procurar    mediante     o     diálogo     cos     alumnos     a     revisión     das    actividades 
propias da materia  para unha posible mellora da práctica docente. 

 
• Facer unha análise obxectiva dos resultados conseguidos en  cada  avaliación adoptando 

as medidas pertinentes que permitan ao alumnado conseguir de forma satisfactoria as 
competencias claves. 

 
Na memoria final do curso se realiza unha valoración desta programación e incluiránse as 

posibles modificacións para o vindeiro curso de acordo co seguinte modelo



 

 

 

 
 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
Preparación 

da clase e dos 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o 
desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

  

 
Utilización 

dunha 
metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en 
actividades, tratamento dos contidos etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do 
alumno/a. 

  

 

Regulación da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para 
as aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están acordados 
entre os profesores. 

  

 
Avaliación 

das   
aprendizaxes 
e información 
que deles se 
lles dá aos 

alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva 
atópanse vinculados aos obxectivos e aos 

  

Os instrumentos de avaliación permiten 
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 
tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

  

 
 
 
Utilización de 
medidas para 
a atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para 
coñecer as dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades 
e ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e os recursos ofrecidos foron 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas 
polo equipo docente atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 

  

 

 
 

17. MODIFICACIÓNS DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN ANTERIOR  
 

Realizarase unha avaliación inicial para saber cal debe ser o punto de partida. 

Durante o curso realizaranse as reprogramacións que sexan necesarias para 

actualizar a programación de aula en caso de que non se poda seguir o programado, 



 

 

 

xa sexa por exceso de festividades, saídas, ritmo do alumnado, metodoloxía 

empregada… 

Ao final de curso realizarase unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe para 

detectar os posibles erros e tentar melloralos con vistas ao próximo curso. 

 

 



 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.1. Calidades do son: 
timbre, duración, altura e 
intensidade. 

▪ B1.2. Identificación de 
trazos distintivos de sons 
do contexto natural e 
social. 

▪ B1.3. Representación 
corporal e gráfica de 
sons de diferentes 
características. 

▪ B1.4. Utilización de 
xogos e aplicacións 
informáticas educativas 
sinxelas para a 
discriminación auditiva. 
Curiosidade por 
descubrir os sons do 
contexto e as súas 
características. 

▪ B1.5. Audición de pezas 
vocais e identificación de 

▪ B1.1. Explorar, escoitar e 
describir calidades e 
características de materiais, 
obxectos, sons e 
instrumentos presentes no 
contexto natural. 
 

▪ EMB1.1.1. Manipula e explora as 
calidades sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, dos 
animais e da voz. 

 

 

▪ Discrimina os sons 
corporais e as súas 
posibilidades sonoras. 

• Manipular e explorar 
as calidades sonoras 
do corpo. 

▪ CECC 

▪ CAA 

 
 

▪ EMB1.1.2. Representa 
graficamente ou corporalmente 
estas calidades: son curto, longo, 
ascendente e descendente, forte, 
piano, agudo e grave. 

▪ Discrimina sons cotiáns 
segundo as súas 
calidades. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Recoñece e discrimina 
os sons do seu contexto. 

▪ Recoñece auditivamente 
o son de diferentes 
obxectos cotiáns. 

▪ Recoñece e 
discrimina os sons do 
seu contexto. 

▪ CCEC 



 

 

voces femininas e 
masculinas. 

▪ B1.6. Recoñecemento 
visual e auditivo, e 
denominación dalgúns 
instrumentos musicais da 
aula e da música 
escoitada e interpretada 
no contexto do 
alumnado. 

▪ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 
informáticas e xogos para a 
discriminación auditiva destas 
calidades. 

▪ Axúdase das tics para 
coñecer outros sons da 
súa contorna. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas e femininas. 

▪ Diferencia distintos tipos 
de voces. 

▪ Identifica voces 
masculinas e 
femininas. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ a 

 

▪ B1.7. Audición de pezas 
vocais e instrumentais. 

▪ B1.2. Manter unha actitude 
de respecto e de escoita 
activa. 
 
 
 

▪ . ▪ Mantén unha actitude de 
respecto e escoita activa 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EMB1.2.2. Respecta as opinións 
dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras, así como do 
profesorado. 

▪ Mantén unha actitude de 
respecto cos 
compañeiros. 

▪ Respectar as 
opinións dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras, 
así como do 
profesorado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 



 

 

 

▪ j 

 
 

▪ B1.8. Audición activa e 
recoñecemento dunha 
selección de pezas 
musicais breves. 

 

▪ B1.9. Identificación das 
principais profesións 
relacionados coa música 
e da actividade que se 
desenvolve nelas 
(dirección, instrumentista 
e público). 

▪ B1.3. Coñecer obras curtas 
de distintos estilos e de 
diferente autoría. 

▪ EMB1.3.1. Coñece algunhas 
persoas compositoras e 
relaciónaas coas súas obras. 

▪ Descubrir autores  
musicais usando as Tics 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da 
director/ora de orquestra, 
instrumentista e público. 

▪ Comprende a 
importancia do director 
da orquesta. 

 
▪ CCEC 

▪ j 

▪ e 

 

▪ B1.10. Comunicación 
oral das impresións que 
causa a música 
escoitada. 

▪ B1.4. Comunicar utilizando 
un vocabulario adecuado ás 
sensacións e ás impresións 
sentidas na audición. 
 
 

▪ EMB1.4.1. Representa mediante 
diferentes técnicas os aspectos 
básicos dunha audición e os 
sentimentos que suscitou. 

▪ Entende as sensacións e 
impresións sentidas na 
audición. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.2. Emprega vocabulario 
básico musical adaptado ao seu 
nivel. 

▪ Coñece as principais 
figuras musicais básicas. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 



 

 

▪ j 

▪ e 

 

▪ B1.11. Elementos da 
música: tempo e 
dinámica. 

▪ B1.12. Distinción e 
representación corporal 
ou gráfica dalgúns 
elementos da música 
escoitada. 

▪ B1.13. Forma musical: 
repetición e contraste. 
Identificación da 
repetición (AA) e o 
contraste (AB) en 
cancións e obras 
musicais. 

▪ B1.5. Identificar e expresar a 
través de diferentes 
linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra 
musical (timbre, velocidade, 
intensidade e carácter). 
 

▪ EMB1.5.1. Coñece, identifica e 
representa elementos básicos da 
linguaxe musical: pulsación, longo, 
curto, rápido, lento, forte, piano, 
son, silencio, agudo, grave, 
pentagrama (liñas e espazos), 
clave de sol, branca e negra. 

▪ Interpreta ritmos con 
percusión corporal e 
pequeña percusión e 
practica con debuxos as 
liñas e espazos do 
pentagrama. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

▪ Interpreta ritmos con 
signos non 
convencionais tendo en 
conta os silencios. 

 
▪ CCEC 

 

▪ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 
informáticas sinxelas para realizar 
actividades musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Usa as tics para a 
búsqueda e escoita de 
música. 

 
▪ CD 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 



 

 

▪ j 

▪ b 

 

▪ B2.1. Exploración das 
posibilidades sonoras da 
voz, o corpo e os 
obxectos. 

▪ B2.2. Construción de 
instrumentos musicais 
sinxelos con obxectos de 
uso cotián. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando 
materiais como fonte de son. 
 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ Realiza ritmos utilizando 
percusión corporal. 

▪ Repietir esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Elabora pequenos 
instrumentos con materiais de 
reciclaxe. 

▪ Utiliza materiais de 
refugallo na construcción 
de instrumentos. 

 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.3. Práctica de xogos 
de relaxación, 
respiración, dicción e 
coordinación. 

▪ B2.4. Interpretación e 
memorización de 
ladaíñas e cancións ao 
unísono. 

▪ B2.2. Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de 
cancións sinxelas e 
practicando a improvisación. 

▪ EMB2.2.1. Interpreta 
individualmente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

▪ Memoriza e interpreta 
unha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB2.2.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre 
algunha base dada. 

▪ Improvisa de maneira 
dirixida. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.2.3. Fai de xeito consciente 
o proceso da respiración. 

▪ Respira de forma 
controlada, asimilando o 
proceso. 

 
▪  CAA 

▪ EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo 
ladaíñas e cancións ao unísono. 

▪ Interpreta pequenos 
obstinatos. 

 
▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 



 

 

▪ j 

▪ b 

 

▪ B2.5. Imitación de 
fórmulas rítmicas e 
melódicas. 

▪ B2.6. Lectura e 
interpretación de 
partituras breves e 
sinxelas con grafías non 
convencionais, e de 
esquemas rítmicos e 
melódicos elementais 
con notación tradicional. 

▪ B2.7. Iniciación á 
notación musical e ás 
grafías non 
convencionais como 
medio de representación 
da música: pentagrama, 
clave de sol, colocación 
das notas no 
pentagrama, figuras 
brancas, negras e 
silencio de negra. 

▪ B2.8. Utilización da 
percusión corporal e dos 
instrumentos de pequena 
percusión como recursos 
para o acompañamento 
de textos, cancións e 
danzas. 

▪ B2.9. Selección e 
combinación de 
obstinatos rítmicos e 
efectos sonoros para o 

▪ B2.3. Reproducir, crear e 
representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa voz, 
o corpo, os instrumentos e 
patróns de movemento. 

▪ EMB2.3.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas. 

 

 

 

▪ Interioriza o esquema 
rítmico dunha rima 
sinxela 

▪ Acompañar cancións, 
danzas e textos con 
fórmulas rítmicas 
básicas. 
 
 
 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB2.3.2. Xoga a pregunta-
resposta con motivos melódicos e 
rítmicos. 

 

 

 

▪ Interpreta obstinatos 
pregunta-resposta. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

 

 



 

 

acompañamento de 
recitacións, cancións e 
pezas instrumentais. 

▪ B2.10. Selección de sons 
vocais, obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de 
situacións, relatos breves 
e imaxes. 

 

 

 

▪ EMB2.3.2. Crea pequenos 
esquemas rítmicos con negras e 
silencio de negra. 

 

 

▪ Recoñece esquemas 
rítmicos. 

 

 

 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

 

▪ EMB2.3.3.Crea pequenos 
esquemas rítmicos con brancas, 
negras e silencio de negra. 

▪ Recoñece algunas 
figuras musicais. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ EMB2.3.4.Elixe e combina 
obstinatos rítmicos sinxelos e 
efectos sonoros para o 
acompañamento de cancións e 
pezas instrumentais. 

 

 

▪ Acompaña cancións con 
obstinatos e pequeña 
percusión 

 

 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ EMB2.3.5.Elixe e combina sons 
vocais, obxectos e instrumentos 
para a sonorización de relatos 
breves e imaxes. 

▪ Familiarízase co manexo 
de obxectos de atrezzo 
nos contos e 
dramatizacións. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

  



 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j 

▪ b 

 

 

 

• B3.1. Práctica de 
técnicas básicas do 
movemento: 
movilización funcional, 
movementos 
fundamentais de 
locomoción e deseños 
no espazo. 

• B3.2. Práctica de 
xogos motores 
acompañados de 
secuencias sonoras, 
cancións e pezas 
musicais e 
interpretación de 
danzas sinxelas. 

• B3.3. Práctica 
dalgunha danza 
tradicional galega. 

• B3.4. Improvisación de 
movementos en 
resposta a diferentes 
estímulos sonoros. 

 

• B3.1.Realiza pequeñas 
coreografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ EMB3.1.1. Realiza pequeñas 
coreografías en grupo. 

 

▪ Dramatiza a canción con 
movementos do seu 
corpo 

▪ Realizar pequeñas 
coreografías en 
grupo. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 

▪ EMB3.1.2. interactúa 
adecuadamente cos seus 
compañeiros e coas compañeiras, 
amosando interese e respectando 
as normas e as intervencións das 
demais persoas. 

 

▪ Baila en parellas cos 
compañeiros. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do 
corpo. 

▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo 
a estímulos sonoros. 

 

▪ Interioriza a canción 
diferenciando estrofa e 
retrouso. 

▪ Responde co seu 
corpo a estímulos 
sonoros. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ EMB3.2.2.Coordina extremidades 
superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa música. 

▪ Acompaña unha 
audición con pequeña 
percusión. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB3.2.3.Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións. 

▪ Emprega as partes do 
corpo nas 
dramatizacións e 
coreografías. 

 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS PRIMEIRO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
E CIENTÍFICO TECNOLÓXICA 

(CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

 

 

• EMB1.4.2. 
Emprega 
vocabulario 
básico musical 
adaptado ao seu 
nivel.(10%) 

• EMB1.1.1. Manipula e 
explora as calidades 
sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos 
obxectos, dos animais 
e da voz.(20%) 

 

• EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas e femininas.(10%) 

• EMB1.2.1. Respecta os 
tempos de silencio para o bo 
estudo dos sons e a escoita 
das audicións.(10%) 

• EMB2.3.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas.(10%) 

 

▪ EMB1.2.2. Respecta as 
opinións dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras, así como 
do profesorado.(20%). 

 

• EMB3.2.2.Coordina 
extremidades 
superiores e 
inferiores nos 
desprazamentos coa 
música.(10%). 

• EMB1.1.4. Utiliza 
aplicacións 
informáticas e 
xogos para a 
discriminación 
auditiva destas 
calidades.(10%) 

 



 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

 
SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.1. As calidades do son: 
timbre, duración, altura e 
intensidade. 

▪ B1.2. Identificación de 
trazos distintivos de sons do 
contexto natural e social. 

▪ B1.3. Representación 
corporal e gráfica de sons 
de diferentes características. 

▪ B1.4. Utilización de xogos e 
aplicacións informáticas 
educativas sinxelas para a 
discriminación auditiva.  

▪ Curiosidade por descubrir os 
sons do contexto e as súas 
características. 

▪ B1.5. Audición de pezas 
vocais e identificación de 
voces femininas, masculinas 
e infantís. 

▪ B1.1.Explorar, escoitar e 
describir calidades e 
características de materiais, 
obxectos, sons e 
instrumentos presentes no 
contexto natural. 

▪ EMB1.1.1.Manipula e explora 
as calidades sonoras do corpo, 
dos instrumentos, dos 
obxectos, dos animais e da voz. 

▪ Describe as calidades do 
son. 

▪ Manipular e explorar 
as calidades sonoras 
do corpo, dos 
instrumentos, dos 
obxectos, dos animais 
e da voz. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.1.2. Representa 
graficamente ou corporalmente 
estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, 
agudo e grave. 

▪ Recoñece e imita coa súa 
voz distintos sons. 

 
▪ CCEC 



 
▪ B1.6. Recoñecemento visual 

e auditivo, e denominación 
dalgúns instrumentos 
musicais da aula e da 
música escoitada e 
interpretada no contexto do 
alumnado. 

▪ EMB1.1.3. Recoñece e 
discrimina os sons do seu 
contexto. 

▪ Imita sons do seu 
contorno. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 
informáticas e xogos para a 
discriminación auditiva das 
calidades traballadas. 

▪ Usa as Tics para traballar 
cos sons do entorno. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas, femininas e 
infantís. 

▪ Recoñece as voces que 
interveñen nun conto. 

▪ Identificar voces 
masculinas, femininas 
e infantís. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.7. Audición de pezas 
vocais e instrumentais. 

▪ B1.2. Manter unha actitude 
de respecto e de escoita 
activa. 
 

▪ EMB1.2.1. Respecta os tempos 
de silencio para o bo estudo 
dos sons e a escoita das 
audicións. 

 

▪ Mantén actitude de 
respecto na escoita activa. 

▪ Respectar os tempos 
de silencio para o bo 
estudo dos sons e a 
escoita das audicións. 

▪ CSC 



 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.8. Audición activa e 
recoñecemento dunha 
selección de pezas musicais 
breves, de culturas e de 
estilos diferentes. 

▪ B1.9. Audición activa 
dalgunha peza do repertorio 
tradicional galego. 

▪ B1.10. Identificación das 
principais profesións 
relacionados coa música e 
da actividade que 
desenvolven (composición, 
dirección, instrumentista e 
público). 

▪ B1.3. Coñecer obras curtas 
de distintos estilos e de 
diferente autoría. 

▪ EMB1.3.1. Coñece algunhas 
persoas compositoras e 
relaciónaas coas súas obras. 

▪ Estudia algún aspectos da 
vida do autor. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.3.2. Coñece as figuras 
de compositor/ora, director/ora 
de orquestra, instrumentista e 
público, así como as súas 
funcións, respectando e 
valorando os seus respectivos 
traballos. 

▪ Estudia diferentes 
aspectos da vida do autor. 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ e 

▪ B1.11. Comunicación oral 
das impresións que causa a 
música escoitada. 

▪ B1.12. Normas básicas de 
comportamento en 

▪ B1.4. Comunicar as 
sensacións e as impresións 
sentidas na audición, 
utilizando un vocabulario 
adecuado. 

▪ EMB1.4.1. Representa 
mediante diferentes técnicas os 
aspectos básicos dunha 
audición e os sentimentos que 
suscitou. 

▪ Explica coas súas 
palabras as ensinanzas 
dos contos. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 



 
concertos e outras 
representacións musicais. 

▪ EMB1.4.2. Emprega 
vocabulario básico musical 
adaptado ao seu nivel. 

▪ Expresa as súas ideas de 
maneira clara e ordenada. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.3. Coñece e respecta 
as normas de comportamento 
básicas en concertos e outras 
representacións musicais. 

▪ Respecta as normas dos 
xogos. 

▪ Coñecer e respectar 
as normas de 
comportamento 
básicas en concertos e 
outras representacións 
musicais. 

▪ CSC 

▪ j 

 

▪ B1.13. Elementos da 
música: tempo (adagio, 
andante e allegro), dinámica 
e carácter. 

▪ B1.14. Distinción e 
representación corporal ou 
gráfica dalgúns elementos 
da música escoitada. 

▪ B1.15. Forma musical: 
repetición e contraste. 

▪ B1.16. Identificación da 
repetición (AA) e o contraste 
(AB) en cancións e obras 
musicais. 

▪ B1.17. Pulso e acento. 
Compás binario. 

▪ B1.5. Identificar e expresar a 
través de diferentes 
linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra 
musical (timbre, velocidade, 
intensidade ou carácter). 

▪ EMB1.5.1. Coñece, identifica e 
representa elementos básicos 
da linguaxe 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. 

▪ Discrimina as calidades do 
son. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

▪ Utiliza elementos gráficos 
e xestos corporais e 
vocais para imitar sons do 
entorno. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 
informáticas sinxelas para 
realizar actividades musicais. 

▪ Utiliza as Tics para 
descubrir novos sons. 
 

 
▪ CD 

▪ CCEC 



 

▪ j ▪ B1.18. As familias de 
instrumentos: vento, corda e 
percusión. 

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar 
algún instrumento por 
familias instrumentais. 

▪ EMB1.6.1. Recoñece e 
identifica algúns instrumentos, 
e clasifícaos por familias. 

▪ Clasifica os instrumentos 
de percusión. 

 
▪ CCEC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j ▪ B2.1. Exploración das 
posibilidades sonoras da 
voz, o corpo e os obxectos. 

▪ B2.2. Construción de 
instrumentos musicais 
sinxelos con obxectos de 
uso cotián. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando 
distintos materiais como 
fonte de son. 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ Practica ritmos con 
percusión corporal, silabas 
rítmicas e instrumentos de 
pequeña percusión. 

▪ Repitir esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EMB2.1.2. Crea pequenos 
instrumentos con materiais de 
reciclaxe. 

▪ Crea  instrumentos de 
refugallo. 

 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ j ▪ B2.3. Iniciación á frauta 
doce. O xilófono e o 
metalófono. 

▪ B2.2. Coñecer e manexar a 
frauta doce e algún 
instrumento de aula. 

▪ EMB2.2.1. Consegue tocar 
algún fragmento melódico ou 
rítmico, ou acompañamento 
sinxelo, coa frauta e dos 
instrumentos da aula. 

▪ Memoriza e interpreta 
unha canción. 

 
 
 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ k 

▪ B2.4. Práctica de xogos de 
relaxación, respiración, 
dicción e coordinación. 

▪ B2.5. Imitación de fórmulas 
melódicas. 

▪ B2.3.Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de 
cancións sinxelas e 
practicando a improvisación. 

▪ EMB2.3.1. Interpreta 
individualmente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

▪ Recoñece estrofa e 
retrouso dunha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB2.3.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre 
algunha base dada. 

▪ Segue o pulso do mestre 
coas súas improvisacións. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 



 
▪ B2.6. Interpretación e 

memorización de ladaíñas e 
cancións ao unísono. 

▪ EMB2.3.3. Fai de xeito 
consciente o proceso da 
respiración. 

▪ Desenvolve hábitos 
correctos de respiración, 
posición e articulación de 
voz. 

▪ Facer de xeito 
consciente o proceso 
da respiración. 

▪ CAA 

▪ EM2.3.4. Le e interpreta con 
ritmo ladaíñas e cancións ao 
unísono. 

▪ Interpreta unha ladaíña 
con percusión corporal, 
silabas rítmicas e 
instrumentos de pequeña 
percusión. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.7. Imitación de fórmulas 
rítmicas. 

▪ B2.8. Lectura e 
interpretación de partituras 
sinxelas con grafías non 
convencionais e de 
esquemas rítmicos e 
melódicos elementais con 
notación tradicional 

▪ B2.9. Notación musical e 
grafías non convencionais 

▪ B2.4. Reproducir, crear e 
representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de 
movemento. 

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas. 

▪ Interioriza o esquema 
rítmico dunha peza 
popular. 

▪ Acompañar cancións, 
danzas e textos con 
fórmulas rítmicas 
básicas. 

 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 



 
como medio de 
representación da música. 
Colocación dalgunha nota 
no pentagrama. 

▪ B2.10. Utilización da 
percusión corporal e os 
instrumentos como recursos 
para o acompañamento de 
textos, cancións e danzas. 

▪ B2.11. Selección e 
combinación de ostinatos 
rítmicos e efectos sonoros 
para o acompañamento de 
recitacións, cancións e 
pezas instrumentais. 

▪ B2.12. Selección de sons 
vocais, obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes. 

▪ B2.13. Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos mediante o 
procedemento de pregunta-
resposta. 

▪ EMB2.4.2. Identifica a 
pregunta-resposta con motivos 
melódicos e rítmicos. 

▪ Identifica pregunta e 
resposta dunha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB2.4.3. Le e crea pequenos 
esquemas rítmico-melódicos 
con brancas, negras e silencio 
de negra, engadindo a clave de 
sol. 

▪ Identifica esquemas 
rítmicos. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB2.4.4. Elixe e combina 
ostinatos rítmicos e efectos 
sonoros para o 
acompañamento de recitacións, 
cancións e pezas instrumentais, 
con identificación da súa grafía. 

▪ Acompaña unha canción 
con obstinatos de 
pequeña percusión. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.4.5. Elixe e combina 
sons vocais, obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de situacións, 

▪ Familiarízase co manexo 
de obxectos cotiás como 
atrezzo nas 
dramatizacións. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 



 
relatos breves e imaxes, con 
identificación da súa grafía. 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
 

Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ d 

▪ 3.1. Práctica de técnicas 
básicas do movemento: 
mobilización funcional, 
movementos fundamentais 
de locomoción e deseños no 
espazo. 

▪ B3.1. Realizar pequenas 
coreografías. 

▪ EMB3.1.1. Realiza pequenas 
coreografías en grupo, 
adecuando o movemento 
corporal coa música. 

▪ Dramatiza a canción con 
movementos do seu 
corpo. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.1.2. Interactúa 
adecuadamente cos 
compañeiros e coas 
compañeiras, amosando 
interese e respectando as 
normas e as intervencións das 
demais persoas. 

▪ Baila en parella cos seus 
compañeiros. 

 
▪ CSC 

▪ j 

▪ o 

 

 

▪ B3.2. Práctica de xogos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, 
cancións e pezas musicais, 
e interpretación de danzas 
sinxelas. 

▪ B3.3. Práctica dalgunha 
danza tradicional galega. 

▪ B3.4. Improvisación de 
movementos en resposta a 

▪ B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do 
corpo. 

 

 

 

▪ EMB3.2.1. Responde co seu 
corpo a estímulos sonoros. 

▪ Interioriza unha canción  
diferenciando as súas 
partes. 

▪ Responder co seu 
corpo a estímulos 
sonoros. 

▪ CCEC 



 
diferentes estímulos 
sonoros. 

 

 

 ▪ EMB3.2.2. Coordina 
extremidades superiores e 
inferiores nos desprazamentos 
coa música. 

▪ Desenvolve unha 
adecuada comprensión do 
esquema corporal 

 
▪ CCEC 

▪ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións. 

 

▪ Emprega partes do corpo 
para dramatizar cancións. 

 

▪ Identificar e utilizar o 
corpo como 
instrumento. 

 
 

▪ CCEC 

 

 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS SEGUNDO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.4.2. Emprega 
vocabulario básico 
musical adaptado ao 
seu nivel.(10%) 

▪ EMB1.1.1.Manipula e 
explora as calidades 
sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, 
dos animais e da voz.(10%) 

 

▪ EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas, femininas e 
infantís.(10%) 

▪ EMB1.6.1. Recoñece e 
identifica algúns 
instrumentos, e clasifícaos 
por familias.(10%) 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas 
rítmicos escoitados.(10%) 

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas.(10%) 

▪ EMB1.2.1. Respecta os 
tempos de silencio para o 
bo estudo dos sons e a 
escoita das 
audicións.(10%) 

▪ EMB1.4.3. Coñece e 
respecta as normas de 
comportamento básicas 
en concertos e outras 
representacións 
musicais.(10%) 

▪ EMB3.1.2. Interactúa 
adecuadamente cos 
compañeiros e coas 
compañeiras, 
amosando interese e 
respectando as 
normas e as 
intervencións das 
demais persoas.(10%) 

▪ EMB1.1.4. Utiliza 
aplicacións 
informáticas e 
xogos para a 
discriminación 
auditiva das 
calidades 
traballadas.(10%) 

 



 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

 
TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe   Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.1. Audición activa 
dunha selección de 
pezas instrumentais e 
vocais de diferentes 
estilos e culturas, 
adaptadas á idade do 
alumnado. 

▪ B1.2. Asistencia a 
algunha representación 
musical. 

▪ B1.3. Interese polo 
repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ B1.4. Audición de obras 
musicais de distintas 
características e 
procedencias. 

▪ B1.5. Actitude atenta e 
silenciosa, e respecto 

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

 

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o feito 
artístico musical. 

▪ Realiza audicións con 
interese e respecto. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, 
as impresións e os sentimentos que 
lle provoca a audición dunha peza 
musical. 

▪ Comprende e expresa as 
sensacións que lle 
provoca unha audición. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 



 
polas normas de 
comportamento durante 
a audición de música e 
na asistencia a 
representacións. 

▪ EMB1.1.3. Coñece, entende e 
cumpre as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

▪ Mantén a atención durante 
a audición. 

▪ Coñecer, entender 
e cumprir as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais. 

▪ CSC 

▪ EMB1.1.4. Identifica manifestacións 
artísticas propias de Galicia. 

▪ Coñece o mais 
representativo do folclore 
galego. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ j ▪ B1.6. Recoñecemento 
de calidades dos sons: 
intensidade, duración, 
altura e timbre. 

▪ B1.7. Acento e pulso. 

▪ B1.2. Identificar e describir 
as características de 
elementos musicais e 
calidades dos sons do 
contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá información 
salientable sobre elementos da 
linguaxe musical presentes nas 
manifestacións musicais e nos sons 
do contexto 

▪ Utiliza a audición para 
recoñecer as calidades do 
son. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ j ▪ B1.8. Elementos 
musicais. Tempo e 
matices: forte, piano e 
mezzoforte. 

▪ B1.9. Identificación dos 
rexistros de voces 
graves e agudas, así 
coma das posibles 
agrupacións vocais e 
instrumentais (solista, 
dúo, trío e coro). 

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

▪ EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e 
instrumentos, e agrupacións 
instrumentais ou vocais 

▪ Recoñece visualmente 
instrumentos musicais. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 



 
▪ B1.10. Compases 

binarios e ternarios. 
▪ EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de velocidade 
e intensidade tras a escoita de obras 
musicais. 

▪ Representa co seu corpo 
variacións de velocidade e 
intensidade. 

▪ Identificar e 
describir variacións 
e contrastes de 
velocidade e 
intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j ▪ B1.11. Recoñecemento 
e identificación das 
partes dunha peza 
musical. Formas 
musicais binarias e 
ternarias. 

▪ B1.4. Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

▪ EMB1.4.1. Establece unha relación 
entre o que escoita e represéntao 
nun musicograma ou nunha partitura 
sinxela. 

▪ Entende e relaciona o 
musicagrama coa 
audición. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.4.2. Identifica as partes dunha 
peza musical sinxela e presenta 
graficamente a súa estrutura. 

▪ Recoñece as partes dunha 
obra musical. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.4.3. Representa graficamente, 
con linguaxe convencional ou non, os 
trazos característicos da música 
escoitada. 

▪ Representa gráficamente 
a línea melódica. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

  



 
Obxectivos 

 
Contidos Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Lectura e 
interpretación de pezas 
instrumentais e cancións 
sinxelas de maneira 
colectiva, con ou sen 
acompañamento, con 
distintos tipos de grafías. 

▪ B2.2. Frauta doce: 
dixitación da escala de 
dó sen alteracións. 

▪ B2.3. Iniciación aos 
instrumentos de placas 
Orff en 
acompañamentos de 
pezas sinxelas. 

▪ B2.4. Rexistro da música 
creada na aula mediante 
gravacións para a súa 
escoita posterior e a súa 
valoración. 

▪ B2.5. Dobre barra e DC. 

▪ B2.6. Ditados rítmicos 
con grafías de negra, 
branca, redonda e 
corchea, e os seus 
silencios. 

▪ B2.7. Ditados melódicos 
sinxelos. 

▪ B2.1. Interpretar un 
repertorio básico de 
cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou 
en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

▪ EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a 
linguaxe musical traballada para a 
interpretación de obras. 

▪ Acompaña cancións con 
instrumentos de pequeña 
percusión. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías e 
ritmos sinxelos. 

▪ Transcribe ritmos dende o 
debuxo ao pentagrama. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen 
acompañamento. 

▪ Canta unha canción 
acompañando con xestos 
e cunha correcta 
respitación. 

▪ Interpretar pezas 
vocais e 
instrumentais 
sinxelas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 



 

▪ EMB2.1.4. Toma conciencia dos 
erros cometidos e amosa interese 
por mellorar. 

▪ Valora as producciónns 
propias e as dos demais. 

 
▪ CAA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.8. Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos sobre bases 
musicais dadas. 

▪ B2.9. Creación guiada 
de pezas musicais 
sinxelas a partir de 
elementos dados. 

▪ B2.2. Explorar estruturas 
musicais e seleccionar e 
combinar ideas musicais 
dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, 
co obxectivo de crear un 
produto musical propio 
individual ou grupal. 

▪ EMB2.2.1. Crea unha peza musical 
sinxela a partir da selección, a 
combinación e a organización dunha 
serie de elementos dados 
previamente, coñecidos e/ou 
manexados. 

▪ Inventan, en grupo, 
melodías con notación non 
convencional 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

▪ Goza da 
interpretaciónrealizada 
polos seus compañeiros. 

▪ Amosar respecto e 
responsabilidade 
no traballo 
individual e 
colectivo. 

▪ CSC 

▪ j 

▪ d 

▪ B2.10. Recreación 
musical e sonorización 
dun texto oral ou escrito. 

▪ B2.11. Sonorización de 
imaxes ou 
representacións 
dramáticas usando 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ B2.12. Construción dun 
instrumento. 

▪ CB2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diversos 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Emprega instrumentos 
materiais e dispositivos electrónicos 
para crear pezas musicais sinxelas e 
para a sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

▪ Utiliza as Tics para 
descubrir novos sons. 

 
▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a un 
existente. 

▪ Crea algún instrumento 
con material de refugallo. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

  



 
Obxectivos 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe   Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j ▪ B3.1.Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 
corporal. 

▪ B3.2. Creación de 
pequenas coreografías 
para obras musicais 
breves e de estrutura 
sinxela. 

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

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo 
como instrumento para a expresión 
de sentimentos e emocións, e como 
forma de interacción social. 

 

▪ Utiliza o corpo para indicar 
calidades do son. 

▪ Identificar e utilizar 
o corpo como 
instrumento 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela 
binaria, ternaria e rondó. 

▪ Crea coreografías para 
acompañar cancións. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

 

▪ B3.3. Reprodución de 
xogos motores e 
secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 

▪ B3.4. Iniciación á 
interpretación de danzas 
tradicionais galegas e 
doutras culturas. 

 

▪ B3.2. Interpretar un 
repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas. 

▪ Axusta os seus 
movementos ao tempo da 
canción. 

▪ Controlar a postura 
e a coordinación 
coa música cando 
interpreta danzas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.2.2. Identifica, reproduce e 
goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

 

 

 

▪ Traballa as obras e 
comprende o seu 
contexto. 

 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS TERCEIRO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 

 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
E CIENTÍFICO TECNOLÓXICA 

(CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.1.2. 
Manifesta as 
sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que 
lle provoca a 
audición dunha 
peza 
musical.(10%) 

▪ EMB1.1.4. Identifica 
manifestacións 
artísticas propias de 
Galicia.(10%) 

▪ EMB3.1.1. Identifica e 
utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de 
sentimentos e 
emocións, e como 
forma de interacción 
social.(10%). 

 

▪ EMB3.1.1. Identifica e 
utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de sentimentos 
e emocións, e como 
forma de interacción 
social.(10%) 

▪ EMB1.3.1. Distingue tipos 
de voces e instrumentos, 
e agrupacións 
instrumentais ou 
vocais.(10%) 
 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e 
rondó.(10%) 

 

▪ EMB1.1.3. Coñece, 
entende e cumpre as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais.(10%) 

▪ EMB2.2.2. Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo.(10%). 

▪ EMB2.2.1. Crea 
unha peza musical 
sinxela a partir da 
selección, a 
combinación e a 
organización dunha 
serie de elementos 
dados previamente, 
coñecidos e/ou 
manexados.(10%). 

▪ EMB2.3.1. 
Emprega 
instrumentos 
materiais e 
dispositivos 
electrónicos para 
crear pezas 
musicais sinxelas 
e para a 
sonorización de 
imaxes e 
representacións 
dramáticas.(10%) 

 



 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

 
CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.1. Audición activa 
dunha selección de pezas 
instrumentais e vocais de 
distintos estilos e culturas 
adaptadas á idade do 
alumnado. 

▪ B1.2. Asistencia a 
representacións musicais 
e comentario posterior. 

▪ B1.3. Interese polo 
repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ B1.4. Audición e análise 
de obras musicais de 
distintas características e 
procedencias. 

▪ B1.5. Actitude atenta e 
silenciosa, e respecto 
polas normas de 
comportamento durante a 

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

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

• Valora a música 
tradicional 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

• Expresa os sentimentos 
que lle provoca unha au 
dición. 

▪ Manifestar as 
sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza 
musical 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

• Mantén a atención na 
audición. 

▪ Coñecer, entender 
e respectar as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais. 

▪ CSC 



 
audición de música e na 
asistencia a 
representacións. 

▪ EMB1.1.4. Identifica e valora as 
manifestacións artísticas propias 
de Galicia. 

• Coñece e valora as 
formas da música 
popular. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

 

▪ B1.6. Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, duración, 
altura e timbre. 

▪ B1.7. Acento e pulso. 

▪ B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos 
musicais e calidades dos sons 
do contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do contexto. 

• Completa esquemas 
rítmicos coas figuras que 
coñece. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ j 

 

▪ B1.8. Elementos musicais: 
indicacións de tempo e 
matices (fortísimo, forte, 
piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

▪ B1.9. Identificación dos 
rexistros de voces graves 
e agudas, así como as 
posibles agrupacións 
vocais e instrumentais 
(dúo, trío, cuarteto, 
orquestra e banda). 

▪ B1.10. Compases de 2/4, 
3/4 e 4/4. 

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

▪ EMB1.3.1. Distingue e clasifica 
tipos de voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais ou 
vocais. 

• Recoñece visualmente 
instrumentos musicales. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

• Mantén o pulso seguindo 
un musicograma. 

▪ Identificar e 
describir variacións 
e contrastes de 
velocidade e 
intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

▪ CCL  

▪ CCEC 

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados. 

• Identifica os distintos 
tipos de compás. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 



 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.11. Instrumentos: 
clasificación tradicional 
(vento, vento-madeira, 
vento-metal, corda 
percutida, friccionada e 
punteada, e percusión 
determinada e 
indeterminada). 

▪ B1.12. Instrumentos da 
orquestra: achegamento á 
súa colocación. 

▪ B1.13. Instrumentos da 
cultura galega e doutras 
culturas. 

▪ B1.4. Coñecer e identificar as 
principais familias dos 
instrumentos, amosando 
interese por coñecer 
instrumentos doutras culturas. 

▪ EMB1.4.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os instrumentos. 

• Identifica visual e 
auditivamente 
instrumentos da música 
folk. 

▪ Identificar de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.2. Clasifica os 
instrumentos por familias: vento, 
corda e percusión. 

• Clasifica os instrumentos 
por familias. 

▪ Clasificar os 
instrumentos por 
familias: vento, 
corda e percusión. 

▪ CAA  

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre a 
música e os instrumentos doutras 
culturas. 

• Busca información sobre 
obxectos cotiás usados 
na música tradicional. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ j 

▪ i 

▪ B1.14. Recoñecemento e 
identificación das partes 
dunha peza musical. 
Formas musicais binarias, 
ternarias e rondó. 

▪ B1.15. Uso de aplicacións 
informáticas educativas 
sinxelas para a análise e a 
produción musical. 

▪ B1.5. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha 
peza musical, así como 
rexistros e aplicacións 
informáticas para a análise e 
a produción musical. 

▪ EMB1.5.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma ou 
nunha partitura sinxela. 

• Entende e relaciona un 
musicograma cunha 
audición 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.5.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela e 
representa graficamente a súa 
estrutura. 

• Escoita con atención  e 
respecto. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.5.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
musical convencional ou non, os 
trazos característicos da música 
escoitada. 

• Recoñece distintos 
esquemas rítmicos. 

 
▪ CAA  

▪ CCEC 



 

▪ EMB1.5.4. Utiliza aplicacións 
informáticas para representar ou 
realizar tarefas de análise e 
produción musical. 

 

• Utiliza as Tics para 
descubrir novas 
músicas. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
 

Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Reprodución de 
pezas instrumentais e 
cancións sinxelas ao 
unísono, de maneira 
colectiva, con ou sen 
acompañamento. Frauta 
doce: dixitación da escala 
de do sen alteracións. 

▪ B2.2. Uso dos 
instrumentos de placas 
Orff en acompañamentos 
de pezas sinxelas. 

▪ B2.3. Rexistro gravado da 
interpretación feita e 
posterior análise e 
comentario. 

▪ B2.4. Coordinación e 
sincronización individual e 
colectiva na interpretación: 
simultaneidade, sucesión 
e alternancia. 

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

▪ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 
linguaxe musical para a 
interpretación de obras. 

• Interpreta unha birritmia 
con percusión corporal. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías e 
ritmos sinxelos. 

• Completa a escala de 
DO en sentido 
ascendente e 
descendente. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos, con 
e sen acompañamento. 

• Memoriza e interpreta 
unha canción. 

▪ Interpretar pezas 
vocais e 
instrumentais 
sinxelas con 
distintos 
agrupamentos, con 
e sen 
acompañamento. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 



 
▪ B2.5. Ditados rítmicos con 

figuras de negra, branca, 
redonda e corchea e os 
seus silencios en 
compases binarios e 
ternarios. 

▪ B2.6. Ditados melódico-
rítmicos sinxelos. 

▪ EMB2.1.4. Analiza a 
interpretación e valora o 
resultado, amosando interese por 
mellorar. 

• Respecta as 
producciónns propias e 
alleas. 

 
▪ CAA 

▪ CSC 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.7. Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos sobre bases 
musicais dadas. 

▪ B2.8. Creación de 
pequenas melodías e 
acompañamentos sinxelos 
de melodías dadas. 

▪ B2.2. Explorar estruturas 
musicais e seleccionar e 
combinar ideas musicais 
dentro de estruturas sinxelas 
entre varias dadas, co 
obxectivo de crear un produto 
musical propio, individual ou 
grupal. 

▪ EMB2.2.1. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos e manexados. 

• Realiza obstinatos 
sinxelos. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

• Escoita  con atención os 
ditados dos 
compañeiros. 

▪ Amosar respecto e 
responsabilidade 
no traballo 
individual e 
colectivo. 

▪ CSC 

▪ j 

▪ d 

▪ B2.9. Recreación musical 
e sonorización dun texto 
oral ou escrito. 

▪ B2.10. Sonorización de 
imaxes, vídeos ou 
representacións 
dramáticas usando 

▪ B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Emprega instrumentos 
materiais, dispositivos 
electrónicos e recursos 
informáticos para crear pezas 
musicais sinxelas para a 
sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

• Interpreta unha partitura 
non convencional. 

 
▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 



 
distintos materiais 
instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ B2.11. Invención e 
construción dun 
instrumento. 

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 
un existente. 

• Constrúe un instrumento 
con material de 
refugallo. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

Obxectivos Contidos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j 

 

▪ B3.1. Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 
corporal. 

▪ B3.2. Creación de 
pequenas coreografías 
para obras musicais 
breves e de estrutura 
sinxela. 

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

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións e como forma de 
interacción social. 

• Realiza unha proposta 
de dramatización. 

▪ Identificar e utiliza o 
corpo como 
instrumento para a 
expresión de 
sentimentos e 
emocións e como 
forma de 
interacción social. 

▪ CCEC  

 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

• Realiza unha proposta 
de dramatización. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

▪ o 

 
 
 

▪ B3.3. Reprodución de 
xogos motores e 
secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 

▪ B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas propias da 
cultura galega e doutras 
culturas. 

 

 

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas. 

• Axusta o movemento 
corporal ao espazo e ao 
tempo musical. 

▪ Controlar a postura 
e a coordinación 
coa música cando 
interpreta danzas. 

▪ CCEC  

▪ CAA 

 

▪ EMB3.2.2. Recoñece danzas de 
diferentes lugares e culturas, e 
valora a súa achega ao 
patrimonio artístico e cultural. 

• Valora as danzas 
populares. 

 
▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 



 
▪ B3.4. Interpretación de 

danzas tradicionais 
galegas e doutras 
culturas. 

 

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais 
galegas e doutras culturas. 

 

• Coñece e interpreta 
unha danza. 

 

 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

 

 

 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS CUARTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 

 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E CIENTÍFICO 

TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.1.2. 
Manifesta as 
sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza 
musical.(10%) 

▪ EMB1.4.2. Clasifica os 
instrumentos por familias: 
vento, corda e 
percusión.(10%). 

▪ EMB2.1.3. Interpreta 
pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con 
distintos agrupamentos, 
con e sen 
acompañamento.(10%) 

▪ EMB1.4.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos.(10%) 

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para 
a expresión de sentimentos e 
emocións e como forma de 
interacción social.(10%) 

 

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados.(10%) 

• EMB1.1.3. Coñece, 
entende e respecta as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais.(10%) 

• EMB2.2.2. Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo.(10%) 

• EMB1.4.3. Procura 
información, 
organízaa e 
preséntaa sobre a 
música e os 
instrumentos 
doutras 
culturas.(10%) 

▪ EMB2.3.1. 
Emprega 
instrumentos 
materiais, 
dispositivos 
electrónicos e 
recursos 
informáticos para 
crear pezas 
musicais sinxelas 
para a sonorización 
de imaxes e 
representacións 
dramáticas.(10%) 

 



 

 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

▪  j 

▪ a 

▪ B1.1. Audición activa 
dunha selección de 
pezas instrumentais 
e vocais de 
diferentes estilos e 
culturas adaptadas á 
idade do alumnado.  

▪ B1.2.Asistencia a 

representacións 
musicais. 

▪ B1.1. Escoitar obras de 
características ou estilos e 
compositores e compositoras 
diferentes, recoñecer as 
diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha 
valoración posterior. 

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

• Expresa as diferencia entre 
distintos tipos de voces. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

• Expresa as súas sensacións 
ao facer unha audición. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Respecta as 
opinións dos compañeiros e das 
compañeiras. 

• Respecta aos compañeiros. ▪ Respectar as opinións 
dos compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ CSC 

▪ EMB1.1.4. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

• Mostra unha boa actitude nas 
audicións. 

▪ Coñecer, entender e 
respectar as normas 
de comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais 

▪ CSC 

▪   j 

▪  h 

▪ B1.3. 
Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, 
duración, altura e 
timbre. 

▪ B1.4. Acento e pulso. 

▪ B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos 
musicais e calidades dos sons 
do contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do 
contexto. 

• Recoñoce as calidades do 
son. 

 
▪ CCEC 

▪ CCL 

▪   j 

   

▪ B1.5. Elementos 
musicais: indicacións 
de tempo e matices 
(fortísimo, forte, 

▪ B1.3. Analizar a organización 
de obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os 
elementos da linguaxe musical 

▪ EMB1.3.1. Distingue e clasifica 
tipos de voces, e agrupacións 
vocais e corais. 

• Recoñece distintas voces 
nunha agrupación. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 



 

piano e mezzoforte; 
dinámica e 
reguladores). 

▪ B1.6. Identificación 
dos rexistros de 
voces graves e 
agudas, así como as 
posibles agrupacións 
vocais e corais. 

▪ B1.7. Compases de 
2/4, 3/4 e 4/4. 

convencional que as 
compoñen. 

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

• Comprende as diferenzas 
entre os matices de 
intensidade. 

▪ Identificar e describir 
variacións e contrastes 
de velocidade e 
intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados. 

• Diferencia diferentes 
compases. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB1.3.4. Identifica e utiliza 
correctamente os elementos da 
linguaxe musical traballados. 

• Sinala pulsos e acentos.  
▪ CCEC 

 

▪ j 

▪ i 

▪ B1.8. Elaboración 
dun proxecto de 
difusión da cultura 
musical. 

▪ B1.4. Procurar e seleccionar 
información co fin de planificar e 
organizar visitas culturais e a 
asistencia a 
espectáculos, festas, accións 
na rúa, festivais e concertos, así 
como intercambiar esa 
información co fin de contribuír 
á formación e á satisfacción 
persoal e colectiva, e encher o 
tempo de lecer. 

▪ EMB1.4.1. Procura e selecciona 
a información de xeito 
autónomo e con sentido crítico. 

• Investiga a vida de autores.  
▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EMB1.4.2. Planifica o traballo 
respectando as ideas e as 
contribucións das demais 
persoas. 

• Recoñece a estructura dunha 
obra. 

 
▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EMB1.4.3. Expón a información 
de maneira clara, limpa e 
ordenada, en varios soportes. 

 

• Expón información ante os 
compañeiros. 

 
▪ CIEE 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ j 

▪ d 

▪ B1.9. Instrumentos: 
clasificación técnica 
segundo a produción 
do son (aerófonos, 
cordófonos, 
membranófonos, 

▪ B1.5. Coñecer e identificar as 
principais familias dos 
instrumentos, e identificar as 
principais características de 
instrumentos doutras culturas. 

▪ EMB1.5.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

• Distingue varios instrumentos 
dentro dun conxunto. 

▪ Identificar de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 



 

idiófonos e 
electrófonos). 

▪ B1.10. Agrupacións 
instrumentais 
(orquestra, banda, 
tuna etc.). 

▪ B1.11. Instrumentos 
doutras culturas. 

▪ EMB1.5.2. Clasifica os 
instrumentos atendendo á súa 
forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 

• Recoñece distintos 
instrumentos. 

▪ Clasificar os 
instrumentos 
atendendo á súa forma 
de producir o son 
(aerófonos, 
cordófonos, 
membranófonos, 
idiófonos e 
electrófonos). 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EMB1.5.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre a 
música e os instrumentos 
doutras culturas. 

• Utiliza as Tics como 
ferramenta de aprendizaxe. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

 

▪ B1.12. 
Recoñecemento e 
identificación das 
partes dunha peza 
musical. Formas 
musicais binarias, 
ternarias e rondó. 

▪ B1.13. Melodías con 
cambios de compás. 

▪ B1.6. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical. 

▪ EMB1.6.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. 

• Comprende a dinámica dun 
musicograma. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.6.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela, e 
representa graficamente a súa 
estrutura. 

• Analiza a estructura dos 
temas. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EMB1.6.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

• Representa mediante un 
musicograma o escoitado. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ d 

▪ B1.14. Interese polo 
repertorio tradicional 
de Galicia e das 
zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ B1.15. Investigación 
de campo sobre a 

▪ B1.7. Buscar, seleccionar e 
organizar informacións sobre 
manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural propio e 
doutras culturas, de 
acontecementos, creadores e 
profesionais en relación coas 
artes plásticas e a  
música. 

▪ EMB1.7.1. Identifica as 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

• Coñece e valora as cancións 
populares galegas. 

 
▪ CCEC 

 



 

música do seu 
concello en relación 
coa maneira de vivir 
dos seus 
devanceiros e das 
súas devanceirtas. 

▪ EMB1.7.2. Expón a información 
recollida de xeito ordenado, e 
achega evidencias do traballo 
realizado. 

• Busca información sobre 
autores. 

 
▪ CCL 

▪ CD 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Reprodución 
de pezas 
instrumentais e 
cancións sinxelas ao 
unísono e canons, de 
maneira colectiva, 
con ou sen 
acompañamento. 
Frauta doce: 
dixitación da escala 
de dó sen 
alteracións. 

▪ B2.2. Uso dos 
instrumentos de 
placas Orff e/ou 
percusión 
determinada ou 
indeterminada en 
acompañamentos de 
cancións e melodías 
relacionadas coa 

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

▪ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 
linguaxe musical tratada para a 
interpretación de obras. 

• Analiza e distingue as 
calidades  do son nunha 
partitura. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías 
e ritmos. 

• Usa a linguaxe musical.  
▪ CCEC 

▪ CAA 



 

cultura galega e con 
outras culturas. 

▪ B2.3. Gravación e 
rexistro da 
interpretación. 

▪ B2.4. Ditados 
rítmicos con figuras 
de negra, branca, 
redonda e corchea, e 
os seus silencios en 
compases binarios, 
ternarios e 
cuaternarios. 

▪  B2.5. Ditados 
melódico-rítmicos 
sinxelos. 

 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos, 
con e sen acompañamento. 

 

• Acompaña cancións con 
pequena percusión. 

▪ Interpretar pezas 
vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos 
agrupamentos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.4. Fai avaliación da 
interpretación amosando 
interese e esforzo por mellorar. 

• Recoñece os seus erros de 
interpretación. 

 
▪ CAA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.6. Creación de 
pequenas melodías e 
acompañamentos 
sinxelos de melodías 
dadas. 

▪ B2.7. Proxecto: 
concerto ou musical. 

▪ B2.2. Participar en producións 
musicais sinxelas de xeito 
desinhibido e pracenteiro, 
amosando confianza nas 
propias posibilidades e nas das 
demais persoas, mostrando 
actitudes de respecto e 
colaboración. 

▪ EMB2.2.1. Crea e representa 
mediante grafías convencionais 
e non convencionais os sons 
dunha obra musical sinxela, 
creada, individualmente ou en 
grupos no contexto da aula. 

• Inventa sons coa voz.  
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ EMB2.2.2. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos ou manexados. 

• Inventa partituras non 
convencionais. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.2.3. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

• Valora as intervencións dos 
compañeiros. 

 
 
 

▪ CSC 

▪ EMB2.2.4. Realiza 
acompañamentos sinxelos de 
cancións e melodías 
relacionadas coa propia cultura. 

• Crea novos acompañamentos 
usando as Tics. 

▪ Realizar 
acompañamentos 
sinxelos de cancións e 
melodías 

▪ CCEC 

▪ CAA 



 

▪ j 

▪ i 

▪ B2.8. Recreación 
musical e 
sonorización dun 
texto oral ou escrito. 

▪ B2.9. Sonorización 
de imaxes ou 
representacións 
dramáticas usando 
diversos materiais, 
instrumentos e 
dispositivos 
electrónicos. 

▪ B2.10. Invención e 
construción dun 
instrumento. 

▪ B2.11. Exploración 
da morfoloxía de 
diferentes 
instrumentos 
musicais amosando 
interese polo seu 
coidado. 

 

▪ B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Emprega 
instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos e 
informáticos para crear 
acompañamentos. 

• Crea novos acompañamentos  
para a danza utilizando as 
Tics. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 
un existente. 

• Fabrica instrumentos de 
percusión axudándose das 
Tics. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

  



 

Obxectivos 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B3.1. 
Recoñecemento do 
corpo como 
instrumento rítmico 
e de expresión 
corporal. 

▪ B3.2. Creación de 
pequenas 
coreografías para 
obras musicais 
breves e de 
estrutura sinxela. 

▪ B3.1. Empregar as 
posibilidades expresivas do 
propio corpo en coordinación 
coas demais persoas, para 
realizar representacións 
musicais colectivas de xeito 
lúdico. 

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de 
interacción social. 

• Goza co baile. ▪ Identificar e utilizar o 
corpo como 
instrumento. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

• Inventa danzas para 
acompañar unha peza 
musical. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.3. Reprodución 
de xogos motores e 
secuencias de 
movementos 
fixados ou 
inventados, 
procurando unha 
progresiva 
coordinación 
individual e 
colectiva. 

▪ B3.4. Interpretación 
de danzas 
tradicionais galegas 
e doutras culturas. 

▪ B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas propias da 
cultura galega e doutras 
culturas. 

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e 
a coordinación coa música 
cando interpreta danzas. 

• Realiza unha canción sinxela.  
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EMB3.2.2. Coñece e identifica 
danzas de diferentes lugares e 
culturas, e valora a súa achega 
ao patrimonio artístico e 
cultural. 

• Goza coas danzas galegas.  
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

• Aprende uns pasos de baile 
marcados. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 



 

▪ j 

▪ b 

 

 

▪ B3.5. Proxecto: 
certame de danza. 

 

▪ B3.3. Improvisar en grupo 
danzas e movementos rítmicos 
sobre temas fixados con 
anterioridade ou con sons 
extraídos do contexto, 
expresando sentimentos e 
sensacións, e explicar con 
claridade as decisións tomadas 
ao longo do proceso de 
creación, as dificultades 
atopadas e as solucións 
adoptadas.  

 

 

▪ EMB3.3.1. Planifica a 
coreografía de acordo coa 
estrutura musical dada. 

 

• Planifica unha coreografía cos 
compañeiros. 

 
▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 
▪ EMB3.3.2. Colabora co grupo 

en coordinación e con respecto 
cara ás demais persoas. 

• Traballa en grupo. ▪ Colaborar co grupo en 
coordinación e con 
respecto cara ás 
demais persoas 

▪ CSC 

▪ EMB3.3.3. Expón as 
valoracións e as informacións 
recollidas ao longo do proceso 
de creación. 

• Expón información ante os 
compañeiros. 

 
▪ CCL 

▪ EMB3.3.4. Amosa interese por 
mellorar o produto final, e fai 
unha avaliación crítica do 
resultado. 

 

• Amosa interese e respecto 
ante a música. 

 

 
▪ CAA 

 

 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS QUINTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER 

(CAA) 

 
 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS CULTURAIS 

(CCEC) 
 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA SOCIAL E 
CÍVICA (CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E  

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.1.2. 
Manifesta as 
sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que 
lle provoca a 
audición dunha 
peza 
musical.(10%) 

▪ EMB1.5.2. Clasifica 
os instrumentos 
atendendo á súa 
forma de producir o 
son (aerófonos, 
cordófonos, 
membranófonos, 
idiófonos e 
electrófonos).(10%) 

▪ EMB3.3.2. 
Colabora co grupo 
en coordinación e 
con respecto cara 
ás demais 
persoas.(10%) 

 

• EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical.(10%) 

• EMB1.3.1. Distingue e clasifica 
tipos de voces, e agrupacións 
vocais e corais.(10%) 

 

• EMB3.3.1. Planifica a 
coreografía de acordo coa 
estrutura musical dada.(10%) 

 

• EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para 
a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de 
interacción social.(10%) 

• EMB2.2.3. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo.(10%) 

• EMB1.4.2. Planifica o 
traballo respectando as 
ideas e as 
contribucións das 
demais persoas.(10%) 

▪ EMB1.4.1. 
Procura e 
selecciona a 
información de 
xeito autónomo e 
con sentido 
crítico.(10%) 

 



 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

▪ j 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.1. Audición de música 

contemporánea, e 

investigación e valoración 

das posibilidades do son. 

▪ B1.2. Identificación e 

apreciación das calidades 

dos sons do contexto. 

▪ B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan 

como marco de 

referencia para creación 

propias. 

▪ EMB1.1.1. Identifica, clasifica 

e describe as calidades dos 

sons do contexto natural e 

social, utilizando un 

vocabulario preciso. 

 

• Identifica as calidades 

do son diferenciando 

partes dunha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.3. Identificación e 

apreciación de formas 

musicais sinxelas. 

▪ B1.4. Identificación a 

travésda escoita de tipos 

de voces (soprano, 

contralto, tenor e baixo), 

instrumentos, variacións e 

contrastes de velocidade. 

▪ B1.5. Valoración e interese 

pola música de diferentes 

épocas e culturas, 

nomeadamente a galega. 

▪ B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

▪ EMB1.2.1. Distingue tipos de 

voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade, tras 

a escoita de obras 

musicais,con capacidade para 

emitir unha valoración destas. 

 

 

• Distingue os tipos de 

voces e instrumentos 

dentro dun conxunto. 

▪ Distinguir tipos de 

voces, instrumentos, 

variacións e 

Contrastes de 

velocidade e 

intensidade, tras a 

escoita de obras 

musicais, con 

capacidade para emitir 

unha valoración 

destas 

 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EMB1.2.2. Interésase por 

descubrir obras musicais de 

diferentes características, e 

utilízaas como marco de 

• Amosa interese por 

coñecer cancións 

tradicionais. 

 
▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 



 

  

referencia para as creacións 

propias. 

▪ h 

▪ a 

▪ d 

▪ B1.6. Audición activa e 

comentada de música 

variadada nosa cultura e 

doutras culturas. 

▪ B1.7. Actitude atenta, 

silenciosa e respectuosa 

durante a audición de 

música e/ou na asistencia 

a representacións 

musicais. 

▪ B1.8. Indagación sobre as 

normas que regulan a 

propiedade intelectual. 

Valoración e presentación 

dos resultados. 

▪ B1.3. Coñecer exemplos 

de obras variadas da 

nosa e doutras culturas, 

para valorar o patrimonio 

musical, valorando a 

importancia do seu 

mantemento e da súa 

difusión, e do respecto 

co que deben afrontar as 

audicións e as 

representacións. 

▪ EMB1.3.1. Coñece, entende e 

cumpre as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

 

• Mantén unha actitude 

positiva e de respecto 

durante as audicións. 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EMB1.3.2. Comprende, acepta 

e respecta o contido das 

normas que regula na 

propiedade intelectual canto á  

reprodución e a copia de  

obras musicais. 

 

 

 

• Diferencia entre obras 

populares e de autor. 

 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 



 

Obxectivos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

▪ h 

▪ a 

 

 

▪ B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas da voz. 

▪ B2.1. Entender a voz 

como instrumento e 

recurso expresivo, 

partindo da canción e 

das súas posibilidades 

para interpretar, crear e 

improvisar. 

▪ EMB2.1.1. Recoñece e 

describe as calidades da voz a 

través de audicións diversas,e 

recréaas. 

• Identifica distintos tipos 

de voces e agrupacións. 

▪ Recoñecer e clasificar 

instrumentos acústicos 

e electrónicos, 

diferentes rexistrosda 

voz, e agrupacións 

vocais e instrumentais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ h 

▪ a 

▪ d 

▪ B2.2. Interpretación de 

pezas con instrumentos 

de aula e/ou frauta doce. 

▪ B2.3.Interpretación, 

memorización e 

improvisación guiada 

de cancións a unha 

ou varias voces, 

desenvolvendo  

progresivamente a 

dicción, a afinación e 

a técnica vocal. 

Canon. 

▪ B2.4. Recoñecemento de 

tipos de instrumentos 

acústicos e electrónicos, 

agrupacións 

▪ B2.2. Interpretar 

composicións sinxelas 

que conteñan 

procedementos musicais 

de repetición, variación e 

contraste, en solitario ou 

en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, asumindo a 

responsabilidade na 

interpretación en grupo e 

respectando tanto as 

achegas das demais 

persoas como a persoa 

que asuma a  dirección. 

▪ EMB2.2.1. Recoñece e 

clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e 

agrupacións vocais e 

instrumentais. 

 

• Clasifica instrumentos 

segundo  a súa forma de 

producir son. 

 

▪ Recoñecere clasificar 

instrumentos 

acústicose 

electrónicos, 

diferentes rexistrosda 

voz, e agrupacións 

vocais e instrumentais. 

▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe 

musical para a interpretación 

de obras. 

• Comprende os 

conceptos básicos da 

linguaxe musical. 

▪ Utilizara linguaxe 

musical   para a 

interpretación de 

obras. 

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.3. Traduce á  linguaxe 

musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

• Transcribe un ritmo a un 

pentagrama. 

▪ Traducirá linguaxe 

musical convencional 

melodías e ritmos 

sinxelos. 

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.4. Interpreta pezas 

vocais e instrumentais de 

• Utiliza os instrumentos 

de percusión para 

▪ Interpretar pezas 

vocais e instrumentais 
▪ CAA  



 

instrumentais e vocais, e 

rexistros da voz. 

▪ B2.5. Utilización das 

grafías convencionais 

na lectura, na escritura 

e na interpretación de 

cancións e de pezas 

instrumentais sinxelas. 

▪ B2.6. Gravación e rexistro 

das interpretacións para 

unha valoración e unha 

análise posteriores. 

▪ B2.7. Interese pola 

mellora do proceso de 

interpretación e do 

resultado final. 

▪ B2.8. Traballo 

cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle 

correspondan e 

respectando as achegas 

das demais persoas do 

grupo. 

diferentes épocas, estilos e 

culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

acompañar pequeñas 

pezas. 

de diferentes épocas, 

estilos e culturas para 

distintos 

agrupamentos, con e 

sen acompañamento 

amosando respecto 

polo traballo das 

demais persoas e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.5. Coñece e interpreta  

cancións de distintos lugares, 

épocas e estilos, e valora a 

súa achega ao 

enriquecemento persoal, 

social e cultural. 

• Desenvolve hábitos 

correctos de respiración. 

 ▪ CCEC 

▪ EMB2.2.6. Amosa respecto 

polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

• Amosa respecto polo 

traballo dos demais. 

 ▪ CSC 

▪ EMB2.2.7. Analiza as 

interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa 

interese por traballar para 

corrixilos. 

• Valora a súa propia 

interpretación. 

 ▪ CAA 



 

▪ I 

▪ j 

▪ B2.9. Creación de 

mensaxes musicais con 

contido expresivo, 

combinando elementos 

sonoros e corporais 

diversos. 

▪ B2.10. Utilización dos 

medios de comunicación 

e de internet para a 

procura de información, 

en soporte impreso e 

dixital, sobre 

instrumentos, 

compositores/as, 

intérpretes e eventos 

musicais de interese. 

▪ B2.11. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas dos medios 

audiovisuais e 

tecnolóxicos para 

comunicar. Creación de 

cuñas radiofónicas e 

videoanuncios. 

▪ B2.12. Utilización dos 

medios audiovisuais e dos 

recursos informáticos para 

▪ B2.3. Explorar e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e expresivas de 

diferentes materiais, 

instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Procura 

información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en 

internet sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais. 

 

• Busca información sobre 

autores e épocas 

utilizando as Tics. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA  

▪ CD 

▪ EMB2.3.2. Presenta e expón a 

información de xeito claro, 

ordenado e limpo en varios 

soportes. 

• Comprende a 

importancia da claridade 

á hora de presentar 

traballos. 

 
▪ CAA 

▪ CD  

▪ CCL 

▪ EMB2.3.3. Utiliza os medios 

audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas 

musicais e para a sonorización 

de imaxes e representacións 

dramáticas. 

• Crea unha peza musical 

empregando 

aplicaciónns 

informáticas. 

  
▪ CD  

▪ CCEC 



 

a sonorización de imaxes, 

contos, poemas e refráns, 

dobraxe de películas etc., 

e para a creación de 

producións propias. 

Obxectivos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

▪ j 

▪ b 

▪ h 

▪ o 

 

 

▪ B3.1. Identificación do 

corpo como instrumento. 

Indagación e valoración 

sobre as posibilidades 

expresivas e 

comunicativas do corpo 

en distintas 

representacións 

artísticas ou situación 

cotiás. 

▪ B3.2. Valoración e 

recoñecemento das 

danzas e a súa 

contribución ao noso 

patrimonio artístico e  

cultural. 

▪ B3.3.Interpretación de 

danzas coidando a 

▪ B3.1. Adquirir  

capacidades expresivas 

e creativasque ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza, valorar a súa 

achega ao patrimonio, e 

gozar coas úa 

interpretación como 

unha forma de 

interacción social. 

 

 

 

 

▪ EMB3.1.1. Identifica o  corpo 

como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de 

interacción social. 

 

• Aprende unha 

coreografía e goza co 

baile. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB3.1.2. Controla a postura 

e a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

• Realiza un baile 

adaptando os seus 

movementos á música. 

 ▪ CCEC 

▪ EMB3.1.3. Coñece danzas de 

distintas épocas e lugares, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

• Investiga as danzas 

doutras épocas e 

culturas. 

 ▪ CCEC 

▪ EMB3.1.4. Reproduce e goza 

Interpretando danzas 

tradicionais españolas, e 

entende a importancia da súa 

continuidade e o traslado ás  

xeracións futuras. 

• Aprende e reproduce os 

pasos dun baile. 

 ▪ CSC 



 

coordinación individual 

e colectiva. 

▪  B3.4. Invención de 

coreografías de diferentes 

estilos. 

▪ B3.5. Gravación e rexistro 

das danzas interpretadas. 

Análise de valoración do 

produto. 

▪ EMB3.1.5. Inventa 

coreografías de grupo que 

corresponden coa forma 

interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e 

temporal. 

• Inventa coreografías 

para acompañar  unha 

canción. 

 ▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB3.1.6. Analiza as danzas 

realizadas, recoñece os erros 

e amosa interese por mellorar 

o produto. 

 

• Describe unha obra 

musical. 

 ▪ CAA 

 ▪ EMB3.1.7. Respecta o traballo 

en grupo e participa nel de 

xeito pracenteiro, amosando 

confianza nas propias 

posibilidades e nas das 

persoas.   

• Realiza traballos de 

investigación en grupo. 

 
▪ CAA 

▪ CSC 

 
 

▪ EMB3.1.8. Amosa respecto 

polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

 

 

 

 

 

 

• Amosa respecto polas 

producciónns propias e 

dos demáis. 

 ▪ CSC 



 

 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS SEXTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 
 
 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

COMPETENCIA 

SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 

INICIATIVA E 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 

DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.2.1. 

Distingue tipos de 

voces, 

instrumentos, 

variacións e 

contrastes de 

velocidade e 

intensidade, tras a 

escoita de obras 

musicais,con 

capacidade para 

emitir unha 

valoración destas. 

(10%) 

▪ EMB1.2.1. Distingue tipos 

de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras 

musicais,con capacidade 

para emitir unha valoración 

destas.(10%) 

▪ EMB3.1.7. Respecta o 

traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, 

amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas 

das persoas. (10%)  

 
 
 
 
 

▪ EMB1.1.1. Identifica, 

clasifica e describe as 

calidades dos sons do 

contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario 

preciso. (10%) 

▪ EMB1.3.1. Coñece, 

entende e cumpre as 

normas de comportamento 

en audicións e 

representacións musicais. 

(10%) 

 

▪ EMB2.1.1. Recoñece e describe 

as calidades da voz a través de 

audicións diversas,e 

recréaas.(10%) 

▪ EMB1.3.2. Comprende, 

acepta e respecta o 

contido das normas que 

regula na propiedade 

intelectual canto á  

reprodución e a copia de  

obras musicais.(10%) 

▪ EMB3.1.8. Amosa 

respecto polas demais 

persoas e colaboración 

con elas. 

(10%) 

 

▪ EMB3.1.4. Reproduce 

e goza Interpretando 

danzas tradicionais 

españolas, e entende a 

importancia da súa 

continuidade e o 

traslado ás xeracións 

futuras.(10%) 

• EMB2.3.2. 

Presenta e 

expón a 

información de 

xeito claro, 

ordenado e 

limpo en varios 

soportes.(10%) 
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PROGRAMACIÓN DE CICLO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CEIP FOGAR 

CARBALLO (A CORUÑA) 

 

 

 

 

Centro: CEIP FOGAR 

Código do Centro:  15002578 

Enderezo: Vila de Ordes S/N CP: 15100 

Teléfono: 981.70.02.94/Fax: 981-758203 

Correo : ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

Páxina web:http://centros. edu.xunta.es/ceipfogarcarballo 

Localidade: Carballo (San Xoán) 

Provincia: A Coruña 
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Índice: 

1. Introdución - Contextualización 

2. Obxectivos xerais da etapa de Educación Infantil 

3. Competencias básicas do currículo oficial 

4. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación das áreas de coñecemento 

5. Programacións didácticas de nivel: obxectivos, contidos, criterios de avaliación 

e competencias. 

 5.1. Primeiro nivel do 2º ciclo (3 anos) 

  5.1.1.Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

  5.1.2.Área: coñecemento do contorno 

  5.1.3.Área: linguaxes: comunicación e representación 

 5.2. Segundo nivel do 2º ciclo (4 anos) 

                    5.2.1.Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

                    5.2.2.Área: coñecemento do contorno 

                    5.2.3.Área: linguaxes: comunicación e representación 

         5.3. Terceiro nivel do 2º ciclo (5 anos) 

                   5.3.1.Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

                   5.3.2.Área: coñecemento do contorno 

                   5.3.3.Área: linguaxes: comunicación e representación 

6.  Metodoloxía  

 6.1. Principios metodolóxicos 

  6.1.1. Ambiente de aprendizaxe 
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  6.1.2. Perspectiva didáctica 

7. Selección e organización dos recursos didácticos e materiais 

 7.1. Consideracións de base 

 7.2. Criterios de selección de materiais 

 7.3. Criterios de organización e uso de materiais 

     7.4. Material de equipamento 

     7.5. Material didáctico 

 7.6. Material curricular 

8. Atención á diversidade 

 8.1. Fundamentación 

 8.2. Medidas de atención á diversidade 

9. Procedementos e instrumentos de avaliación 

              9.1. Avaliación do proceso de aprendizaxe 

  9.1.1. Criterios de avaliación 

  9.1.2. Técnicas e instrumentos de avaliación 

  9.1.3. Momentos da avaliación 

10. Actividades complementarias extraescolares 

11. Concreción do Plan das Tecnoloxías da Información e a comunicación 

12. Concreción do Plan Lector 

13. Concreción Plan de Convivencia 

14. Bibliografía 
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1. Introdución - Contextualización 

O colexio no que se levará a cabo dita programación está situado en Carballo, 

un concello da provincia da Coruña que conta cun gran número de habitantes. 

A zona caracterízase por un entorno semiurbano onde prima o sector servizos. 

O tipo de vivenda predominante son pisos nos que adoita vivir unha soa xeración, 

polo que o uso das garderías é moi habitual. 

No referente á lingua empregada pola poboación cabe sinalar que predomina o 

uso do galego. Por conseguinte, será a lingua vehicular da aula, atendendo ao 

establecido no Decreto 79/2010 e a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia do 21 de novembro do 2012. 

O CEIP Fogar está situado no núcleo urbano de Carballo, concretamente na 

avenida de Ordes. Trátase dun colexio de educación infantil e primaria público, 

que conta neste curso escolar aproximadamente cuns 800 alumnos e alumnas 

matriculados e cuxo horario é de 9:30h a 14:30h. 

O CEIP Fogar é un centro aberto que pretende que o seu alumnado evolucione 

positivamente tanto na consecución progresiva de habilidades e coñecementos 

como na adquisición de actitudes e valores que os leven a unha integración 

social plena. Procurando, a conciliación da vida familiar e laboral. 

A etapa de Educación Infantil é de liña 3, é dicir conta con 9 unidades 3 por nivel 

e a ratio ascende a 25 alumnos e alumnas por aula na maioría dos casos. 

Este curso escolar, o profesorado que forma o ciclo de Educación Infantil, é o 

seguinte:  

En 4º nivel, as titoras, son: 

4ºA: Sonia María Ordóñez Blanco 

4ºB: María Ángeles Trigo Fernández 

4ºC: Lorena Fernández Pombo 
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No 5º nivel, as titoras, son as seguintes:  

5ºA: Rocío Castro Chenel 

5ºB: Lidia Fuentes Naya 

5º C: Begoña Sieira Antelo 

No 6º nivel, as persoas titoras, son: 

5ºA:  Teresa Montáns Rodríguez. 

5ºB:  Sonia Veira Rodríguez. 

5ºC:  Antía García Calvo 

Contamos con 3 mestras de apoio, unha por nivel: 

- Maria Zaira Prada Vuelta,  

- Beatriz Frontela Fulgueira  

- María Amparo Souto Gómez.  

O mestre especialista en Educación Física, José Amado Gómez dará 1 sesión 

semanal de psicomotricidade á semana que, no 4º nivel, complétase con outra 

sesión semanal que dará Maria Zaira Prada Vuelta.  

Beatriz Frontela Fulgueira dará 1 sesión de música por nivel e María Amparo 

Souto  1 hora de TIC’s por nivel.  

A mestra especialista de Relixión Católica é María Victoria Bértolo.  

Os mestres de inglés son  María José Varela Couselo, Rut Villanueva e Leticia 

Malde. 

Tal e como se indica no apartado dedicado á atención á diversidade contamos 

cos profesionais que integran o Departamento de Orientación, mestres 

especialistas en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica. 
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2. Obxectivos xerais da etapa de educación infantil  

A contextualización curricular, realízase en base aos referentes que veñen 

dados polas concrecións curriculares do sistema educativo, así, o primeiro 

momento son o Real decreto 1630/2006 de ensinanzas mínimas para o 2º ciclo 

de Educación Infantil e o Decreto 330/2009 de 4 de xuño, polo que se establece 

o currículo de Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia. O 

seguinte nivel é o Proxecto Educativo, que recolle as características de 

intervención educativa. O terceiro momento é a Programación de ciclo 

elaborada polo profesorado do ciclo cunhas directrices máis xerais que guían a 

Programación de nivel/aula, constituída por un conxunto de proxectos 

ordenados e secuenciados, elaborada por cada mestra para o seu grupo de 

alumnos/as. 

A Educación Infantil contribuirá a desenvolver no alumnado unha serie de 

capacidades que lles permitan: 

 Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción 

e aprender a respectar as diferenzas. 

 Observar e explorar o seu medio familiar, natural e social. 

 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

 Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de 

conflitos. 

 Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

 Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e 

escritura como medio de comunicación, información e gozo. 

 Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a 

comunicación. 
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 Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

 

3. Competencias básicas do currículo oficial 

As competencias son, segundo Lei Orgánica de Educación en vigor a Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa un 

elemento esencial do currículo. Os programas oficiais vincúlanas ao 

desenvolvemento dos propósitos identificados para o marco dos estados da 

Unión Europea. Recóllense tamén no Decreto 330/2009 , polo que se establece 

o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Son as 

seguintes: 

1.  Competencia en Comunicación Lingüística. 

2. Competencia Matemática. 

3. Competencia no Coñecemento e interacción co medio físico. 

4. Tratamento da información e competencia dixital. 

5. Competencia Social e cidadá. 

6. Competencia Cultural e artística. 

7. Competencia para Aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa persoal. 
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4. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación das áreas de coñecemento 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Obxectivos 

1. Formar unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as 

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e alcanzando maior 

autonomía persoal. 

2. Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas 

das súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e 

ser capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén 

os das outras persoas. 

4. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 

frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que 

se presentan, reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo capaces de 

solicitar axuda. 

5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración 

e evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, 

a hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando 

das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

7. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

8. Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 
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9. Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación 

propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto 

ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación 

da identidade sexual e cultural. 

Contidos 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe 

• Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas 

características e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio 

esquema corporal. 

• Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas 

do corpo. 

• Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

• Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. 

• Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e 

das percepcións do propio corpo, en relación e interacción cos datos que a 

nena ou o neno recibe das outras persoas, do arredor e dos obxectos. 

Vivencia do corpo como un todo para pasar progresivamente a sentir as 

partes que o integran. 

• Recoñecemento das percepcións sensoriais propioceptivas -que proveñen 

dos propios músculos e articulacións- e as percepcións extereoceptivas 

relacionadas  os campos visuais, auditivos, olfactivos, táctiles, gustativos-... 

• Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, 

desenvolvendo accións e iniciativas individuais e de grupo, empregando as 

posibilidades expresivas do propio corpo -a través de xestos, movementos, 

xogos, danzas...-. 

• Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, 

vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

• Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas 

súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 
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• Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e 

comprensión do mundo que o rodea, e como medio favorecedor do 

desenvolvemento cognitivo. 

• Observación dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo. 

Identificación das diferentes etapas da vida valorándoas positivamente. 

• Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 

características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

• Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co 

propio corpo, cos obxectos, co arredor e coas demais persoas. 

• Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado 

feminino e masculino. Mantemento dunha actitude crítica ante os 

estereotipos ofertados a través da publicidade e outros medios de 

comunicación social. 

Bloque 2. Xogo e movemento 

• Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas 

capacidades e confiando nas propias posibilidades de acción, mostrando 

actitudes de iniciativa e constancia. 

• Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude 

de axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. Aceptación do 

xogo como medio de gozo e de relación cos demais. 

• Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra 

persoa, da súa acción e da situación. 

• Satisfacción polo crecente dominio persoal. 

• Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa 

persoa, ás outras e ao seu arredor, fortalecendo vínculos afectivos -amizade, 

cooperación, axuda, solidariedade... Comprensión, aceptación e valoración 

de regras para xogar. 

• Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo do 

coñecemento e valoración dos xogos propios da comunidade e abríndose ao 

coñecemento e gozo das outras persoas. 

• Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. 
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• Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: 

desenvolvemento das habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e 

da respiración. 

• Adquisición de nocións básicas de orientación e de coordinación de 

movementos. 

• Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de 

orientación no espazo. 

• Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e 

das demais persoas, mostrando iniciativa para aprender habilidades novas. 

 

Bloque 3. A actividade cotiá 

• Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas 

e conciencia da propia competencia. 

• Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para 

camiñar cara á resolución pacífica de conflitos. 

• Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude 

positiva para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, 

aceptando a diversidade. 

• Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e 

esforzo. 

• Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 

• Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, 

buscando os recursos adecuados que lle permitan concluír os proxectos que 

inicia, sendo capaz de solicitar e prestar axuda. 

• Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras 

persoas e das normas de funcionamento do grupo, dereitos, 

responsabilidades e comportamentos sociais, camiñando progresivamente 

cara á autorregulación das súas accións. 

• Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, 

actitudes e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 
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Bloque 4. O coidado persoal e a saúde 

• Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 

descanso... 

• Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que 

favorezan a interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene 

corporal e ambiental, a adecuada alimentación, o consumo responsable e o 

descanso. 

• Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, 

os desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

• Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 

• Valoración da axuda doutras persoas. 

• Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa 

saúde. 

• Valoración da necesidade de desenvolverse en espazos saudables 

identificando as condicións que os caracteriza. Colaboración no mantemento 

e ambientes limpos e ordenados. 

• Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias 

estéticas -vestimenta, peiteados, adornos, coloridos...-. 

• Emprego responsable e adecuado de instrumentos, ferramentas e 

instalacións para previr accidentes e evitar situacións de risco. 

• Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de accidentes 

domésticos, respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración. 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas 

diferentes partes. 

2. Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo 

ás características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

3. Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

4. Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando 

confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 
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5. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente 

a diversidade. 

6. Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 

comprender os das demais persoas. 

7. Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades manipulativas 

cada vez máis axustadas. 

8. Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os 

rexen. 

9. Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en 

tarefas e aceptar as normas. 

10. Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e 

benestar empregando adecuadamente espazos e materiais. 

11. Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

Área: Coñecemento do contorno 

Obxectivos 

1. Observar e explorar de forma activa o seu arredor, xerando interpretacións 

sobre algunhas situacións e feitos significativos, e mostrando interese polo seu 

coñecemento. 

2. Observar os cambios e modificacións aos que están sometidos os elementos 

do arredor e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes 

de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

3. Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, 

para anticipar probables efectos que se poderían producir a consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

4. Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social 

e axustando a súa conduta a elas. 
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5. Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das 

súas características, producións culturais, valores e formas de vida. 

6. Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e 

pertenza baseadas no respecto ás persoas, ás normas e aos valores da 

sociedade á que pertencen. 

7. Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega -expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía etc.-. 

8. Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 

elementos e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e 

establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

9. Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de 

lóxica, comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo 

relacións, explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, 

pesando etc. 

Contidos 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relacións e medida 

• Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no arredor 

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mantendo unha actitude de 

respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

• Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, 

examinando con atención as súas características e a súa aplicación na vida 

diaria. 

• Interese pola clasificación de obxectos e de materiais e aproximación á 

cuantificación de coleccións. 

• Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do arredor. 
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• Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de 

cantidades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, 

numerar, informarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións 

contextualizadas e significativas. 

• Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos números na vida 

cotiá. 

• Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato 

numérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo sinxelas 

e funcionais. 

• Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: 

localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha estimación... 

• Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o 

razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

• Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en 

diferentes situacións e con variadas accións. 

• Aproximación a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, 

tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

• Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. 

Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e non 

convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

• Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades 

da vida cotiá. 

• Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e 

relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

• Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, 

dirección, distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, 
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nomeándoos adecuadamente e empregando o vocabulario topolóxico 

elemental. 

• Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos 

xeométricos elementais. 

• Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a 

imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros. 

Bloque 2. Achegamento á natureza 

• Identificación e afondamento no estudo dalgunhas características e funcións 

vitais dos seres vivos empregando a exploración sensorial. Diferenzas entre 

seres vivos e obxectos inertes. 

• Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na 

aula, rexistrando a observación e contrastando os datos entre compañeiras 

e compañeiros. 

• Observación dalgunhas características, comportamentos, funcións e 

cambios nos seres vivos. 

• Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios nos 

procesos de crecemento e etapas do desenvolvemento das persoas e outros 

seres vivos. 

• Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, 

especialmente animais e plantas. 

• Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, 

comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e do 

medio, valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso 

responsable dela. 

• Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á 

posición do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das 

estacións do ano. 
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• Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, 

buscando respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de 

fenómenos do medio natural -calor, chuvia, vento, día, noite, erosión, ciclo 

vital...- e dos producidos pola acción humana -pontes, encoros, 

aeroxeradores, muíños de auga...-. 

• Gozo ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. 

Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar, apreciando o medio 

natural como un espazo para a recreación, a aventura e conservación, a 

realización de actividades ao aire libre e o contacto con elementos da 

natureza. 

• Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes 

representacións. 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade 

• Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de 

pertenza, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se 

establecen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas 

responsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de 

familias. 

• Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola. 

• Interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, 

afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

• Aproximación ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 

institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa 

comunidade, evitando estereotipos sexistas. 

• Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, 

mostrando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación 

progresiva de pautas adecuadas de comportamento. 
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• Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os 

cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e 

persoas relevantes da historia da súa comunidade, do seu país e do mundo. 

Criterios de avaliación 

1. Explorar os obxectos e elementos do arredor inmediato e actuar sobre eles. 

Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes 

elementos e coleccións segundo distintos criterios. 

2. Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 

elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

3. Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

4. Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, rectángulos, 

cadrados, triángulos, círculos, esferas, cubos e prismas. 

5. Describir e representar dun modo elemental a situación das propias nenas e 

nenos en relación a obxectos e ás demais persoas empregando vocabulario 

topolóxico elemental. 

6. Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente 

feitos referidos á súa vida. 

7. Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. Identificar e 

nomear algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á natureza 

e participar en actividades para conservala. 

8. Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e outros seres 

vivos. 

9. Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do ambiente do 

alumnado e algunhas características da súa organización. 

10. Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos 

comunitarios. 
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11. Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas e doutras realidades, 

valorando a súa diversidade e riqueza. 

Área: Linguaxes: Comunicación e Representación 

Obxectivos 

1. Empregar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de 

expresión de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

2. Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais –o silencio, a 

mirada, a xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da 

comunicación humana. 

3. Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas 

musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar os 

pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

4. Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos -

expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas, …- con diferentes 

interlocutores e/ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a 

linguaxe como ferramenta de relación cos demais, de regulación da convivencia 

e de aprendizaxe. 

5. Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, 

así como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. 

6. Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

7. Acercarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

8. Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 

9. Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte 

de pracer. 
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10. Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para 

imaxinar, inventar, transformar... desde as súas ideas, sentimentos, 

experiencias, coñecementos... 

11. Acercarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes, comunicándose creativamente a través das diferentes manifestacións 

e adquirindo sensibilidade estética. 

12. Desenvolver o sentimento de autoconfianza nas producións artísticas 

persoais, mostrando interese pola súa mellora, respectando e valorando as 

creacións propias e as das demais persoas. 

13. Acercarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, 

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo...- como ferramentas de 

busca de información, creación, expresión e comunicación. 

Contidos 

Bloque 1. Linguaxe verbal. 

* Escoitar, falar e conversar. 

• Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 

para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos 

e emocións; para facer peticións e como mecanismo para regular a propia 

conduta e a das demais persoas. 

• Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión 

na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

• Participación de forma oral en conversacións, narracións, anécdotas, chistes, 

xogos colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con 

crecente precisión, con entoación adecuada, pronunciación clara e usando 

estruturas oracionais que enriquezan as propias competencias 

comunicativas. 

• Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en 

diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas empregando 
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argumentos nas súas conversacións, respectando quendas e escoitando 

atentamente. 

• Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais. 

• Emprego adecuado das formas socialmente establecidas para relacionarse 

coas demais persoas -saúdos, despedidas, fórmulas de cortesía, 

cumpridos...-. 

• Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en rutinas 

e situacións habituais de comunicación, mostrando unha actitude positiva 

cara a esta lingua. 

* Aproximación á lingua escrita.  

• Aproximación á lingua escrita como medio de comunicación, información e 

gozo a través de soportes diferentes. 

• Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras 

persoas. 

• Iniciación no uso da escritura en situacións contextualizadas e reais. 

• Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais. 

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades 

cuantitativas -cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e 

propiedades cualitativas -variedade de grafías-. Iniciación ao coñecemento 

do código escrito a través desas palabras e frases empregadas en contextos 

significativos e funcionais. 

• Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. 

* Aproximación á literatura. 

• Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 

un lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñanzas, 

teatro...; tanto tradicionais coma contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, 

e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 
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• Dramatización de textos literarios, gozo e interese por expresarse coa axuda 

de recursos non lingüísticos. 

• Memorización e recitación dalgúns textos de carácter poético, de tradición 

cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza 

das palabras producen. 

• Participación creativa en xogos lingüísticos - palabras encadeadas, 

adiviñanzas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas 

corporais -xestos, movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na 

compañía de iguais e de persoas adultas. 

• Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

• Introdución ao uso das bibliotecas do centro e da aula como un medio máis 

de aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 

diversión e o coñecemento. 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal 

• Exploración sensorial dos elementos presentes no ámbito integrando 

actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

• Potenciación da imaxinación e a fantasía do alumnado para enriquecer a 

actividade creativa. 

• Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a 

linguaxe plástica -liña, forma, cor, textura, espazo e volume-. 

• Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das 

formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, ritmos, 

melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos nenos 

desenvolver a súa sensibilidade estética. 

• Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, 

útiles e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, 
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rasquetas, cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, 

retroproxector, encerado dixital, fotografías....- e das distintas técnicas -

debuxo, pintura, colaxe, amasado, modelaxe, escultura e a combinación de 

dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de expresión e 

comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, 

experiencias... 

• Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos 

diferentes materiais e obxectos. 

• Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das sombras e 

da cor, empregando recursos como a luz natural, focos, lámpadas, 

proxector... 

• Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes 

na aula, no arredor, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros de 

artistas e persoas artesás manifestando e compartindo a través das diversas 

linguaxes as sensacións e emocións que producen, así como indicando o que 

gusta e o que non. 

• Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de 

bosquexos para a consecución dunha melloría na produción. 

• Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiáns e de instrumentos musicais. Utilización dos sons achados para a 

interpretación e a creación musical. 

• Vivencia do son e do silencio. 

• Recoñecemento de sons do medio natural e social, e discriminación dos seus 

trazos distintivos. 

• Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que 

lle xera a música. 
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• Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. 

Participación activa e deleite na interpretación de cancións, xogos musicais 

e danzas colectivas e individuais. 

• Creación, mediante a música e o baile, dos propios patróns, recreando 

situacións, ideas, feitos e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a 

fantasía, compartindo con outras persoas as propias creacións. 

• Vivencia de xestos e movementos como recursos corporais para a expresión 

e a comunicación e o intercambio afectivo. 

• Participación en actividades de dramatización, danzas, xogos simbólicos e 

outros xogos de expresión corporal -mimo, marionetas, teatro de sombras...- 

colaborando na elaboración dos elementos necesarios para una 

ambientación adecuada. 

 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a 

comunicación 

• Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como 

fontes de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de 

exploración e investigación. 

• Aproximación a producións audiovisuais como películas, series de 

animación ou videoxogos. 

• Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos 

medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das 

ferramentas tecnolóxicas. 

• Aproximación ao uso do ordenador, á cámara fotográfica, … nos procesos 

creativos para a elaboración de producións audiovisuais como series de 

animación, presentacións, vídeos..., a través de programas de edición de 

textos, de gráficos e de sons. 

• Valoración crítica dos contidos e da estética das producións audiovisuais. 
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Criterios 

1. Empregar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación 

positiva con iguais e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas. 

2. Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita 

atenta e respectuosa. 

3. Mostrar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 

4. Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no medio próximo, 

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e 

participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na 

aula desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

5. Producir diferentes textos individualmente ou en grupo -con escritura 

convencional ou non-, con propósitos e intencións diferentes: recoller e transmitir 

información, gozo.. 

6. Deleite compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: 

contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñanzas... 

7. Empregar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 

informativo, de entretemento e gozo. 

8. Expresarse e comunicarse empregando medios, materiais e técnicas propias 

das diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

9. Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e 

representación, por gozar coas súas producións e por compartir as experiencias 

creativas, estéticas e comunicativas. 

10. Empregar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as 

tecnoloxías da información e comunicación como vehículo de expresión e 

comunicación. 
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5. Programacións didácticas de nivel: obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación e competencias. 

Todos estes obxectivos xerais, contidos e criterios de avaliación son concretados 

para cada nivel. Son: 

 5.1. Primeiro nivel do 2º ciclo (3 anos) 

  5.1.1.Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Obxectivos 

• Descubrir, coñecer e explorar o seu corpo e as partes máis importantes do 

mesmo: cabeza, extremidades, partes da cara… 

•  Descubrir as funcións máis importantes dalgunhas partes do corpo. 

• Descubrir os órganos dos sentidos. 

• Experimentar cos sentidos. 

• Iniciarse na representación gráfica do seu corpo. 

• Desenvolver progresivamente a coordinación dinámica xeral a través do 

control postural e o desenrolo de habilidades básicas. 

• Coñecer o propio sexo e o dos demais. 

• Fomentar a igualdade de dereitos e deberes nas interrelacións neno-nena 

evitando as discriminacións en canto ó sexo, relixión, estatus social, etc. 

• Respectar as diferencias corporais entre uns e outros. 

• Adquirir unha maior autonomía na realización das actividades da vida cotiá. 

• Recoñecer e utilizar as normas elementais de relación e convivencia. 

• Coñecer as rutinas da aula e do centro escolar. 
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• Desenvolver e afianzar hábitos elementais de saúde e hixiene corporal: lavado 

de mans, hixiene no control de esfínteres… 

• Facilitar a aprendizaxe do alumnado a través do descubrimento. 

• Fomentar o gusto de aprender a aprender. 

• Desenvolver valores que fomenten a non discriminación sexual. 

• Previr problemas de inadaptación escolar. 

• Utilizar o xogo como ferramenta de socialización e aprendizaxe. 

• Identificar o perigo na realización de actividades da vida cotiá para previr 

accidentes.  

Contidos 

 O corpo : partes máis importantes: cabeza-tronco-extremidades. Partes da cara. Os 

dedos. 

 Articulacións máis importantes: ombro , pescozo, cóbado, xeonllo ……. 

 Imaxe global do corpo humano. 

 Os cinco sentidos e os seus órganos. 

 Características diferenciais do corpo:  peso, cor, sexo… 

 As necesidades básicas do corpo: alimentación, descanso, actividade, afectividade, 

hixiene. 

 As posibilidades expresivas do corpo. 

 Sentimentos i emocións propios e alleos e a súa expresión corporal e verbal. 

 Actividades da vida cotiá: rutinas escolares. 

 Normas elementais de relación e convivencia. 

 Normas elementais para a saúde e a hixiene. 
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 Observación, diferenciación e localización das partes principais do corpo e 

articulacións. 

 Utilización das posibilidades expresivas do corpo. 

 Percepción e comparación dos cambios que se producen no seu corpo en relación 

ao tempo. 

 Manifestación e satisfacción das necesidades básicas. 

 Regulación do propio comportamento para previr accidentes. 

 Realización cada vez máis autónoma de rutinas diarias e tarefas escolares. 

 Realización autónoma de hábitos elementais de saúde e hixiene. 

 Experimentar coas accións que favorecen a vida sa. 

 Aceptación e valoración positiva dun mesmo e dos demais. 

 Aceptación das normas de convivencia. 

 Aceptación das diferencias existentes entre uns e outros. 

 Iniciativa e autonomía nos xogos. 

 Aprender a aprender. 

 Gusto pola aprendizaxe por descubremento. 

 Confianza nas propias posibilidades e limitacións. 

 Actitude de axuda e colaboración cos compañeiros. 

 Interés por un aspecto persoal e coidado. 

 Valoración positiva da actitude de axuda. 
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Criterios de avaliación 

• Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as partes máis 

importantes do mesmo. 

• Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás 

características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

• Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

• Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade manifestando 

confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

• Identificar semellanzas e diferencias entre as persoas valorando positivamente a 

diversidade. 

• Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender os 

dos demais persoas. 

• Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en tarefas 

e aceptar as normas. 

• Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 

utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

• Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

  5.1.2.Área: coñecemento do contorno 

Obxectivos 

•  Observar as propiedades e cualidades dos obxectos: cor, tamaño, forma, 

peso. 

• Experimentar cos obxectos realizando agrupacións, clasificacións, conteo, 

medida, etc… 

• Descubrir e coñecer as figuras xeométricas básicas e relacionalas co 

entorno: círculo, cuadrado, triángulo e rectángulo. 
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• Iniciarse na aprendizaxe das medidas de tempo na súa vida cotiá: 

onte/mañá,/hoxe, antes /despois, fin de semana, días da semana. 

• Desenrolar a orientación espacial con respecto seu propio corpo: 

dentro/fóra, arriba/abaixo, diante/detrás, a un lado/ ao outro. 

• Desenrolar a orientación espacial con respecto a un obxecto. 

• Aprender a realizar seriacións sinxelas atendendo ás cualidades dos 

obxectos con un ou dous criterios. 

• Coñecer os diferentes rincóns da aula e os seus materiais. 

• Coñecer o nome dos docentes que entran na aula, resto de mestres de E.I 

e demáis membros da comunidade escolar. 

• Descubrir e coñecer as principais estancias do colexio: aulas de infantil, 

aseos, patio, comedor, biblioteca, sala de psicomotricidade.. 

• Aprender a orientarse en ditas dependencias escolares. 

• Aprender a relacionarse coas persoas que forman parte do colexio. 

• Coñecer o nome dos compañeiros-as así como as súas características. 

• Fomentar a empatía entre os compañeiros e compañeiras. 

• Coñecer algunas festas, costumes e tradicións do seu entorno. 

• Coñecer e diferenciar as estacións do ano así como as súas características. 

• Coñecer os ciclos de transformación que suceden nunha planta. 

• Observar e experimentar cos obxectos. 

• Coñecer a importancia do entorno natural para a vida. 

• Coñecer e diferenciar animais e plantas do seu entorno máis cercano así 

como outros máis lonxanos. 
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• Descubrir a importancia de manter coidado o entorno. 

• Iniciarse no reciclado de material. 

• Desenrolar valores sociais tales como: respeto,  honestidade, 

tolerancia,comunicación, gusto polo traballo ben feito, alegría, amor, 

xenerosidade, liberdade, empatía… que permitan formar una sociedade 

mellor. 

• Desenrolar a responsabilidad co material propio e común. 

Contidos 

 As persoas que nos rodean. 

 Membros da escola: funcións e relacións. 

 Dependencias da escola e da aula: usos. 

 Normas básicas de convivencia e comportamento en diferentes entornos. 

 Vivencias do tempo na vida cotiá. As rutinas. 

 Os elementos do entorno: animais e plantas do entorno. 

 Tipos de animais e a súa forma de vida: domésticos, salvaxes, terrestres e acuáticos. 

 As plantas e partes máis importantes. 

 Tipos de paisaxe: montaña, mar, deserto. 

 As estacións: cambios na paisaxe. 

 Feitos relevantes do entorno: as festas do entorno. 

 Os obxectos do entorno: funcións e características. 

 Participación nos acontecementos que se producen no entorno. 

 Contribución á consecución de ambientes limpos utilizando papeleiras de 

reciclaxe… 
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 Observación das relacións  entre persoas, plantas e animais. 

 Observación das características e costumes dalgúns animais do entorno. 

 Observación e experimentación cos cambios que se producen nas plantas do 

entorno. 

 Valoración e respecto polas normas que rexen a vida familiar e escolar. 

 Participación activa no mundo familiar e escolar. 

 Interés por mellorar as relacións cos compañeiros. 

 Respecto e coidado polos elementos do entorno. 

 Interés por participar das costumes do seu entorno. 

 Coidado e respecto dos espazos nos que se desenvolve. 

 Valoración dos ambientes limpos. 

Criterios de avaliación 

• Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 

Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes 

elementos e coleccións segundo distintos criterios. 

• Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 

elementos da realidade. 

• Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

• Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, círculos, cadrados, 

triángulos, rectángulos. 

• Describir e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e nenos 

en relación a obxectos e ás demais persoas usando vocabulario topolóxico 

elemental. 
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• Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos 

referidos á súa vida. 

• Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear 

algúns dos seus compeñentes, establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á natureza e 

participar en actividades para conservala. 

• Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do contorno do alumnado 

e dalgunhas características da súa organización. 

• Recoñecer algunas anifestacións culturais próximas valorando a súa riqueza. 

  5.1.3.Área: linguaxes: comunicación e representación 

Obxectivos 

• Fomentar a escoita activa para promover o desenrolo da linguaxe oral. 

• Ampliar o vocabulario en función dos diferentes proxectos e situacións que 

esteamos a traballar. 

• Promover a linguaxe oral a través de contos, asambleas, preguntas, etc. 

• Adecuar progresivamente o vocabulario dependendo das necesidades. 

• Fomentar o uso correcto da linguaxe, tanto na pronuncia de fonemas como 

na estructuración de frases. 

• Diferenciar o seu nome e o dos compañeiros. 

• Coñecer o abecedario a partir dos nomes e palabras do entorno. 

• Expresar sentimentos i emocións verbalmente. 

• Comprender de forma progresiva accións sinxelas e complexas. 

• Coñecer e valorar as distintas formas do desenrolo da linguaxe oral:  contos, 

poemas, cancións… 
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• Valorar a importancia dos libros de imaxes, teatro, títeres, como forma de 

diversión e aprendizaxe. 

• Iniciarse no desenrolo de habilidades motrices finas en relación coas grafías 

básicas: liñas verticais, horizontais, diagonais, zig-zag, onduladas e inicio das 

circulares. 

• Iniciar a aprendizaxe da lectura de imaxes e pictogramas. 

• Coñecer e utilizar axeitadamente os materiais plásticos:  soportes, pinceis, 

ceras, rotuladores, lápices, así como outros non convencionais. 

• Identificar as cores primarias e secundarias. 

• Coñecer e utilizar diferentes técnicas de expresión plástica: debuxo libre, 

picado, estampado, rasgado,  recortado, collage. 

• Expresar libremente as súas vivencias a través da expresión plástica. 

• Desenrolar a capacidade creadora a partir de materiais non convencionais, 

valorando positivamente a utilización do reciclado do material. 

• Representar elementos do seu entorno e de si mesmos a partir da expresión 

plástica. 

• Coñecer cancións populares e modernas. 

• Recoñecer diferentes sons e a súa procedencia. 

• Desenrolar a memoria auditiva. 

• Utilización das ferramentas TIC ( PDI, ordenador, móbil, cd, etc para afianzar 

aprendizaxes, buscar información con axuda e orientarse na pantalla). 
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Contidos 

 Vocabulario dos diferentes proxectos e situacións. 

 Textos de tradición oral e modernos: contos, poesías, adiviñas… 

 Instrumentos de transmisión da linguaxe: voz, libros, carteis, internet… 

 As grafías e os trazos básicos: vertical, horizontal, diagonal, zig-zag, ondulado, 

circular. 

 Iniciación ao mundo da lectoescritura: lectura de pictogramas, imaxes e palabras 

sinxelas do entorno. 

 As palabras: o nome propio. 

 As letras do nome e dalgunhas palabras do entorno. 

 O abecedario. 

 O debuxo como medio de expresión de vivencias. 

 A arte plástica como medio de expresión. 

 Materiais para a expresión plástica. 

 Técnicas de expresión plástica: debuxo, coloreado, picado, recortado, pegado, 

rasgado, reciclado, collage… 

 As cores primarias: amarelo, azul, e vermello. 

 As cores secundarias: laranxa, verde e morado. 

 O negro e o branco. 

 A composición das cores secundarias. 

 A canción. Cancións infantiles. 

 As formas xeométricas fundamentais: cadrado, círculo, triángulo e rectángulo. 



 

36 

 

 As cualidades dos obxectos: formas, tamaños, cores… 

 Cuantificadores dos obxectos. 

 A numeración: a serie numérica. 

 A cantidade. 

 A medida. 

 O tempo e o espazo. 

 Utilización axeitada do vocabulario en cada contexto. 

 Descripción verbal de carteis, fotos, láminas, etc. 

 Estructuración axeitada das frases. 

 Participación en conversas colectivas. 

 Comprensión e reproducción de textos de tradición popular. 

 Comprensión das mensaxes producidas no seu entorno. 

 Reproducción correcta de fonemas e palabras. 

 Interpretación de imaxes, carteis… 

 Comprensión e producción de imaxes. 

 Recoñecemento e diferenciación dalgunhas palabras e as súas letras. 

 Producción e utilización de símbolos sinxelos. 

 Atención e comprensión de narracións, contos, mensaxes… 

 Producción de obras plásticas para expresar feitos, vivencias, emocións… 

 Utilización axeitada das diferentes técnicas plásticas. 

 Diferenciación das cores. 
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 Composición das cores a través da experiencia. 

 Emprego correcto das ferramentas de traballo. 

 Interpretación de cancións. 

 Comparación dos distintos tipos de obxectos. 

 Realización de construccións. 

 Agrupación, clasificación e seriación dos obxectos atendendo a características 

determinadas. 

 Utilización de conceptos espacio-temporais. 

 Utilización de instrumentos de medida non convencionais. 

 Utilización de cuantificadores. 

 Emprego e uso da numeración para actividades da vida cotiá. 

 Descubremento e utilización progresiva do ordenador e PDI. 

 Interés por participar en diálogos e explicacións. 

 Actitude de respecto e escoita ante as conversas. 

 Valoración da linguaxe como instrumento para comunicar. 

 Interés por coñecer as diferentes formas de transmisión de información. 

 Interés por mellorar as produccións lingüísticas propias. 

 Coidado dos libros, e demais medios de transmisión da información como valiosos 

medios de expresión e desfrute. 

 Valoración positiva ante a realización de grafías. 

 Goce coas elaboracións plásticas. 

 Goce coa interpretación de cancións así como coa escoita de audicións. 
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 Valoración positiva do folclore que os rodea. 

 Gusto pola exploración de obxectos, contalos, comparalos… 

 Actitude de coidado ante a utilización de medios informáticos e o uso de internet. 

Criterios de avaliación 

• Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con 

iguais e con persoas adultas. 

• Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 

respetuosa. 

• Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, 

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e 

participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula 

desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

• Producir diferentes textos individualmente ou en grupo – con escritura convencional 

ou non- con propósitos e intencións diferentes: recoller e transmitir información, 

gozo… 

• Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas… 

• Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso informativo, 

de entretemento e gozo. 

• Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

• Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, 

`por gozar coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas 

e comunicativas. 
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Competencias  

 Competencia en comunicación lingüística: achegando aos nenos/as ás 

distintas formas de expresión e comunicación nos distintos contextos, a 

través de rutinas como a lectura do conto e actividades coma teatro. 

 Competencia matemática: introducindo ao alumnado nas operacións 

matemáticas a través de tarefas relacionadas coa vida cotiá, así como 

mediante a realización de actividades manipulativas. 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: a través da 

realización de, entre outras actividades, de diferentes experimentos na aula 

así como na elaboración e mantemento do horto escolar. 

 Tratamento da información e competencia dixital: mediante a procura de 

información, uso de aplicacións... 

 Competencia social e cidadá: traballarase a través da aplicación na aula da 

aprendizaxe cooperativo, resolución de conflitos... 

 Competencia cultural e artística: a través das diferentes expresións artísticas 

e culturais (teatro, arte, música...) fomentando a creatividade dos alumnos e 

alumnas. 

 Competencia para aprender a aprender: fomentaremos a  investigación por 

proxectos e as habilidades cognitivas propias das actividades de Filosofía 

para nenos. 

 Autonomía e iniciativa persoal: promoverase a través das actividades 

rutinarias, utilización dos recantos. 
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5.2. Segundo nivel do 2º ciclo (4 anos) 

                    5.2.1.Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Obxectivos 

• Lograr unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, identificando as súas 

características e calidades persoais, así como as súas diferenzas cos 

demais. 

• Identificar e expresar sentimentos, emocións, necesidades e respectar as 

dos demais. 

• Confiar nas capacidades propias e axudar aos demais a sentirse ben coas 

súas. 

• Recoñecer as súas propias posibilidades e limitacións a través da interacción 

con outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e logrando 

maior autonomía persoal. 

• Respectar e valorar as diferenzas individuais dentro do grupo e de fóra do 

mesmo. 

• Participar activamente nos xogos e gozar xogando relacionándose cos 

demais. 

• Comprender, aceptar e valorar as regras para xogar, cooperar e axudar aos 

demais. 

• Pedir e aceptar a axuda das persoas e valorar dita axuda.   

• Adquirir actitudes e hábitos de benestar, seguridade persoal e hixiene. 

• Adquirir hábitos de orde, constancia e organización referidos á realización de 

tarefas. 

• Identificar os riscos habituais da contorna e utilizar estratexias adecuadas. 
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Contidos 

Corpo e a propia imaxe 

 Identidade persoal. 

 Recoñecemento dos propios intereses. 

 Atención visual e percepción espacial. 

 Identificación das partes do corpo. 

 Expresión das propias preferencias. 

 Identificación e expresión de sentimentos e vivencias. 

 Desenvolvemento da imaxinación e da creatividade. 

Xogo e movemento 

 Desenvolvemento da motricidade fina. 

 Gusto e interese polo descubrimento de novos xogos. 

 Progresión na comprensión das normas de xogo. 

 Realización de exercicios para mellorar a coordinación de movementos e 

conseguir seguridade. 

 Exploración das posibilidades e as limitacións do propio corpo. 

A actividade e a vida cotiá 

 Adquisición de hábitos de orde. 

 Satisfacción e gozo durante a celebración de festas. 

Coidado persoal e a saúde 

 Hábitos de autonomía: vestirse e desvestirse só. 

 Adquisición de hábitos de saúde e hixiene. 
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 Discriminación de actitudes axeitadas e inaxeitadas. 

 Hábitos de responsabilidade: interesarse en participar nas actividades da 

clase e respetar as normas. 

 Comprensión das necesidades básicas do corpo. 

 Adquisición e comprension de hábitos de saúde e hixiene. 

 A alimentación saudable como necesidade básica do corpo. 

Criterios de avaliación 

• Coñece algunhas características específicas do seu corpo e do dos outros.     

• Mostra unha imaxe positiva de si mesmo e acepta aos demais tal e como 

son. 

•  Mostra destreza nas actividades de movemento: saltar, correr, virar… 

•  É capaz de regular algúns comportamentos en situacións e contextos 

diferentes.   

• Cumpre rutinas e habilidades sociais. 

• Progresa na realización de actividades da vida cotiá. 

• Axuda e colabora cos demais, así como valora a axuda prestada polos 

demais. 

• Practica hábitos de hixiene, saúde, alimentación, orde e limpeza. 
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    5.2.2.Área: coñecemento do contorno 

Obxectivos 

• Descubrir as matemáticas na vida cotiá, converténdose a linguaxe 

matemática nun instrumento básico para interactuar, para pensar e planificar 

as accións. 

• Ser quen de rexistrar, ordenar e comparar datos obtidos a partir de 

situacións reais. 

• Orientarse temporalmente en situacións cotiás. 

• Establecer relacións de orientación espacial: localización, dirección, 

distancia e posición. 

• Identificar e profundar nas características e funcións dos seres vivos. 

• Valorar a importancia do medio natural así como respectar e coidar a 

contorna. 

• Formular hipóteses, contrastar e buscar respostas e explicacións ás 

causas. 

• Participar en proxectos de investigación no medio natural e expresar as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante distintas 

representacións. 

• Progresar no coñecemento das normas de convivencia e modos de 

comportamento social e mostrar unha actitude positiva á hora de 

compartir e resolver conflitos. 

• Coñecer e participar das nosas tradicións e coñecer e valorar  outras 

culturas. 
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Contidos 

Medio físico: elementos, relacións e medida 

 Discriminación de diferentes nocións de medida. 

 Clasificación de obxectos segundo as súas características. 

 Nocións de espazo. 

 Figuras xeométricas: círculo, cadrado, triángulo e rectángulo. 

 Identificación de números relacionándoos coa vida cotiá. 

 Identificación de nocións de cantidade. 

 Desenvolvementos da percepción visual e razoamento lóxico. 

 A percepción temporal. 

 Desenvolvemento do pensamento lóxico-matemático. 

Achegamento á natureza 

 Características da flora e da fauna. 

 Respecto e responsabilidade cara o coidado da natureza. 

Cultura e vida en sociedade 

 Adquisición de hábitos de orde. 

 Respecto e aprecio polos membros da comunidade escolar. 

 Valoración da importancia da familia. 

 Tradicións da contorna. 

 Adquisición de hábitos de responsabilidade da vida cotiá. 
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• Criterios de avaliación 

• Recoñece as formas xeométricas. 

• Utiliza os números para a vida cotiá e recoñece a súa importancia. 

•  Resolve problemas que implican operacións sinxelas (poñer, quitar, 

repartir).   

• Utiliza cuantificadores básicos: algo máis, moitos, poucos... 

• Identifica algunhas características dos animais e plantas da súa contorna.   

• Colabora en manter limpos os espazos onde se desenvolve e respecta o 

medio. 

•  Respecta as normas de convivencia dentro dos diferentes grupos sociais. 

• Acepta e cumpre as responsabilidades que se lle mandan. 

• Coñece algúns cambios que se producen na contorna por intervención do 

ser humano.   

• Coñece algúns signos de identidade da cultura galega. 

                    5.2.3.Área: linguaxes: comunicación e representación 

Obxectivos 

• Utilizar diferentes linguaxes como instrumentos de comunicación, expresión 

e goce.   

• Saber comunicarse nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade con 

actitude positiva. 

• Expresarse oralmente e saber escoitar aos demais, así como recoñecer a 

importancia do silencio, os xestos e as miradas en determinados momentos. 

•  Aproximarse á lectoescritura a través de diferentes tipos de texto. 

• Comprender as intencións e as mensaxes que manifestan outras persoas 

oralmente. 
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• Interesarse e gozar coa literatura infantil. 

• Utilizar a biblioteca e valorala como recurso informativo, entretemento e 

gozo. 

• Dramatizar as súas propias experiencias e respectar as dos demais. 

• Achegarse á arte nas súas diferentes manifestacións. 

• Gozar coa imaxinación, a fantasía, a expresión para enriquecer as súas 

actividades. 

• Utilizar e manexar as novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe e 

goce. 

•  Aprender a aprender a través da utilización de recursos tecnolóxicos. 

Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

• Experimentar, practicar e utilizar correctamente diversas técnicas plásticas. 

• Mostrar satisfacción ao explorar, manipular e aprender novas técnicas. 

• Demostrar gusto pola creatividade e a imaxinación nas producións plásticas. 

• Desenvolver a creatividade nas distintas creacións artísticas. 

• Coñecer diferentes artistas e obras plásticas. 

• Fomentar a sensibilidade musical. 

• Escoitar e aprender  cancións. 

• Identificar e discriminar calidades do son: intensidade, tono, timbre e 

duración. 

• Fomentar unha actitude relaxada e atenta durante as audicións. 

Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

• Avanzar no emprego do encerado dixital interacivo e na procura en internet. 

• Iniciarse no emprego de equipos informáticas. 
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Contidos 

Linguaxe verbal 

 Escoitar, falar e conversar 

 Adquisición e utilización de vocabulario relacionado co centro de interese a 

traballar no momento dado. 

 Utilización da linguaxe oral como medio para comunicar vivencias e ideas 

propias. 

 Participación nas actividades de expresión oral. 

 Aproximación á lingua escrita 

 Desenvolvemento da motricidade fina e coordinación óculo-manual. 

 Avance na realización de trazos libres. 

 Exercitación da coordinación visual e motora mediante a realización de 

trazos utilizando diversas ferramentas. 

 Iniciación no trazo de grafías convencionais. 

 Achegamento á literatura 

 Interese e respecto polos contos. 

 Comprensión e reflexión a través dos contos. 

 Textos orais: cancións, poesías e rimas. 

Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 Utilización de diferentes técnicas plásticas. 

 Interese e gusto polas novas técnicas plásticas. 

 Desenvolvemento da creatividade. 

 Coñecemento de diferentes artístas e obras plásticas. 
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 Fomento da sensibilidade musical. 

 Escoita e reprodución de cancións. 

 Identificación e discriminación de calidades do son: intensidade, tono, 

timbre e duración. 

 Relaxación e atención ante as audicións. 

 

Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación 

 Progreso no emprego do encerado dixital interactivo e na procura na internet. 

 Valoración do encerado dixital interactivo como ferramenta de expresión, 

comunicación e creación. 

 Iniciación no uso de equipos informáticos. 

 Valoración da internet como ferramenta de creación, expresión e 

comunicación. 

Criterios de avaliación 

• Exprésase de forma oral nas dúas linguas oficiais, na medida das súas 

posibilidades 

•  É capaz de expresar os seus sentimentos, emocións, necesidades, 

intereses 

• Comprende mensaxes que conteñen varias accións nas dúas linguas 

oficiais. 

•  Posúe un vocabulario adecuado á súa idade. 

•  Inventa e explica historias reais ou imaxinarias, así como describe  lugares 

e experiencias.   

• Progresa na adquisición da lectura. 
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• Reproduce a direccionalidade da escritura. 

•  Iniciase no recoñecemento e na escrita de palabras coñecidas. 

•  Identifica e reproduce letras en maiúscula. 

• Mostra Interese por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. 

• Reproduce cancións, poesías, retahílas, etc.   

• Goza utilizando a biblioteca como un espazo de diversión e coñecemento 

•  Debuxa con intención figurativa e detalles.    

• Utiliza distintas técnicas de expresión plástica.   

• Goza coa manipulación, a creación, reprodución,… de obras artísticas. 

• Identifica diferentes artistas e obras plástica. 

• Discrimina sons de instrumentos coñecidos. 

• Coñece algúns parámetros do son. Segue ritmos. 

• Progresa no uso das tecnoloxías na medida das súas posibilidades 

Competencias 

Respecto ás competencias básicas na etapa da Educación infantil, o Decreto 

330/09 do 4 de xuño sinala que aínda que veñen indicadas para o ensino 

obrigatorio, é preciso que o seu desenvolvemento se inicie dende o inicio da 

escolarización, de xeito que a súa adquisición se realice de forma progresiva e 

coherente. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea establecéronse oito 

competencias básicas e a  adquisición destas competencias traballarase do 

seguinte xeito: 

• Competencia en comunicación lingüística: achegando aos nenos/as ás 
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distintas formas de expresión e comunicación nos distintos contextos, a 

través de rutinas como a lectura do conto e actividades coma teatro. 

• Competencia matemática: introducindo ao alumnado nas operacións 

matemáticas a través de tarefas relacionadas coa vida cotiá, así como 

mediante a realización de actividades manipulativas. 

• Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: a través da 

realización de, entre outras actividades, de diferentes experimentos na aula 

así como na elaboración e mantemento do horto escolar. 

• Tratamento da información e competencia dixital: mediante a procura de 

información, uso de aplicacións... 

• Competencia social e cidadá: traballarase a través da aplicación na aula da 

aprendizaxe cooperativo, resolución de conflitos... 

• Competencia cultural e artística: entendemos a aula coma un espazo onde o 

profesorado actuará como mediadores culturais transmitindo polo que ao 

longo do curso se presentarán e interpretarán diferentes expresións artísticas 

e culturais (teatro, arte, música...) fomentando a creatividade dos alumnos e 

alumnas. 

• Competencia para aprender a aprender: desenvolverase fundamentalmente 

a través da investigación por proxectos, actividades manipulativas e 

autocorrexibles e do traballo das habilidades cognitivas propias das 

actividades de Filosofía para nenos. 

• Autonomía e iniciativa persoal: promoverase a través das actividades 

rutinarias, utilización dos recunchos e bandexas Montessori entre outros. 
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5.3. Terceiro nivel do 2º ciclo (5 anos) 

                   5.3.1.Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Obxectivos 

• Lograr unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, identificando as súas 

características e calidades persoais, así como as súas diferenzas cos 

demais. 

• Identificar e expresar sentimentos, emocións, necesidades e respectar as dos 

demais 

• Confiar nas capacidades propias e axudar aos demais a sentirse ben coas 

súas. 

• Recoñecer as súas propias posibilidades e limitacións a través da interacción 

con outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e logrando 

maior autonomía persoal. 

• Respectar e valorar as diferenzas individuais dentro do grupo e de fóra do 

mesmo. 

• Participar activamente nos xogos e gozar xogando relacionándose cos 

demais. 

• Comprender, aceptar e valorar as regras para xogar, cooperar e axudar aos 

demais. 

• Pedir e aceptar a axuda das persoas e valorar dita axuda.   

• Adquirir actitudes e hábitos de benestar, seguridade persoal e hixiene. 

• Adquirir hábitos de orde, constancia e organización referidos á realización de 

tarefas. 

• Identificar os riscos habituais da contorna e utilizar estratexias adecuadas 

para evitalos. 
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Contidos 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe 

- Identidade persoal. 

- Corpo humano. Exploración do propio corpo e actitude positiva cara el. 

- Partes da cara: ollos, cellas, nariz, boca e orellas. 

- Partes  do corpo: brazos e pernas, xeonllos, barriga, nocellos, cóbados,…   

- Recoñecemento da imaxe persoal e da dos demais. 

- Percepción dos cambios de imaxe co paso do tempo. 

- Os sentidos. 

- Expresión de emocións. 

- Gusto por unha alimentación variada. 

- Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa 

saúde. 

- Hábitos de coidado e respecto. 

- Interese por controlar as propias sensacións e reaccións. 

- Profundización na adquisición do seu equilibrio emocional. 

- Expresión das propias preferencias. 

- Identificación e expresión de sentimentos e vivencias. 

- Atención visual e percepción espacial. 

- Recoñecemento das diferenzas sexuais: pene e vulva. 

- Identificación como neno ou nena. 
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Bloque 2. Xogo e movemento 

- Desenvolvemento da motricidade fina 

- Coordinación e control en habilidades manipulativas de carácter fino. 

- Progresión na adquisición e comprensión das normas de xogo. 

- Gusto e interese por participar nas actividades. 

- Xogos de equipo. 

- Realización de exercicios para mellorar a coordinación de movementos e 

conseguir seguridade. 

- Confianza nas súas posibilidades. 

- O autoconcepto, as cualidades propias. 

- Exploración das posibilidades e as limitacións do propio corpo. 

- Gozo nos xogos colectivos. 

- Implicación na participación en distintos xogos colectivos. 

Bloque 3.  A actividade e a vida cotiá 

- Adquisición de hábitos de orde: desprazamento en fila. 

- Valoración dos hábitos persoais e sociais. 

- A amizade, dentro e fora do ámbito escolar. 

- As tarefas domésticas. 

- Mantemento positivo ante a resolución dos conflitos. 

- Satisfacción e gozo durante a celebración de festas. 

- Percepción e recoñecemento das actividades e manifestacións propias 

das festas do Samaín, o Magosto, o Nadal e o Entroido. 
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Bloque 4.  O coidado persoal e a saúde 

- Utilización de pezas de vestir adecuadas á época do ano. 

- Hábitos de autonomía: colocar as súas cousas, espirse, comer só, 

limparse… 

- Hábitos de saúde e hixiene: coidado do corpo para evitar accidentes. 

- Hábitos de responsabilidade: interesarse en participar nas tarefas da 

clase. 

- A alimentación como necesidade básica do corpo. 

- Hábitos de saúde e hixiene: lavar as mans, limparse no WC, soarse, 

limpar os mocos, … 

- Importancia dunha alimentación variada. 

- As normas e hábitos sociais da alimentación. 

- Desenvolvemento da capacidade empática. 

Criterios de avaliación 

• Coñece e sinala as principais partes do corpo: brazos, pernas, xeonllos, 

barriga, nocellos, cóbados... 

• Recoñece as partes da cara: ollos, cellas nariz, boca e orellas. 

• Coñece algunhas características específicas do seu corpo e do dos outros.   

• Identifica algunhas sensacións relacionándoas cos seus órganos 

correspondentes.   

• Recoñece os sentidos e as súas funcións. 

• Mostra unha imaxe positiva de si mesmo e acepta aos demais tal e como son. 

• Identificase como neno ou nena atendendo os caracteres sexuais: pene ou 
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vulva. 

• Respecta o sexo oposto e ás persoas diferentes. 

•  Mostra destreza nas actividades de movemento: saltar, correr, virar… 

• Progresa no desenvolvemento da motricidade fina. 

•  É capaz de regular algúns comportamentos en situacións e contextos 

diferentes.   

• Cumpre rutinas e habilidades sociais. 

• Progresa na realización de actividades da vida cotiá. 

• Axuda e colabora cos demais, así como valora a axuda prestada polos 

demais. 

•  Distingue os diferentes momentos da vida escolar.   

• Practica hábitos de hixiene, saúde, alimentación,  e limpeza. 

                   5.3.2.Área: coñecemento do contorno 

Obxectivos 

• Descubrir as matemáticas na vida cotiá, converténdose a linguaxe 

matemática nun instrumento básico para interactuar, para pensar e planificar 

as accións. 

• Coñecer os textos matemáticos para diferentes usos sociais. 

• Ser quen de rexistrar, ordenar e comparar datos obtidos a partir de situacións 

reais. 

• Orientarse temporalmente en situacións cotiás. 

• Establecer relacións de orientación espacial: localización, dirección, distancia 

e posición. 
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• Identificar e profundar nas características e funcións dos seres vivos. 

•  Valorar a importancia do medio natural así como respectar e coidar a 

contorna. 

• Formular hipótese, contrastar e buscar respostas e explicacións ás causas. 

• Participar en proxectos de investigación no medio natural e expresar as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante distintas 

representacións. 

• Progresar no coñecemento das normas de convivencia e modos de 

comportamento social e mostrar unha actitude positiva á hora de compartir e 

resolver conflitos. 

•  Coñecer e participar das nosas tradicións e coñecer e valorar  outras 

culturas. 

 

Contidos 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida 

- Discriminación e percepción visual de obxectos do contorno. 

- Orientación espazo – temporal. 

- Orientación en espazos diferentes dos habituais. 

- Clasificación en función de diferentes criterios. 

- Nocións de medida: grande/pequeno, longo/curto… 

- Identificación de nocións de cantidade: moitos/poucos, todos/ningún, 

algúns/ningúns, máis que/ menos que… 

- Clasificación de obxectos segundo a súa medida. 

- Identificación das nocións de espazo: dentro/fóra, aberto – pechado, 
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encima/debaixo, diante/detrás. 

-  Nocións de tempo: mañá – tarde – noite, antes – agora, onte - hoxe – 

mañá, antes – despois. 

- Secuencias temporais. 

- Recoñecemento e discriminación: círculo, cadrado, triángulo e 

rectángulo. 

- As formas xeométricas no entorno. 

- Os números do 0 a 9: cantidade e grafía. 

- Asociación das grafías do 0 – 9 coa cantidade que representa. 

- Valoración das características funcionais dos números 

- Identificar a lei que segue unha serie e completala. 

- Serie lóxica: forma, tamaño, cor, series numéricas… 

- Percepción visual: localizar diferenzas. 

- A simetría. 

- Conceptos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. 

- Recoñecemento dos días da semana. 

- Atención visual e razoamento lóxico: localización de erros. 

- Secuencias temporais.   

- Lóxica: realización dun crebacabezas. 
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Bloque 2. Achegamento á natureza 

- Observación do entorno e da natureza e dos seus cambios co paso do 

tempo. 

- A natureza: coidados do noso contorno. 

- Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

- Identificación das variacións climatolóxicas a través da observación e 

recollida de datos e aproximacións ao concepto de estacións do ano. 

- Formulación de hipóteses sobre as causas e consecuencias dos 

fenómenos metereolóxicos. 

- Membros da propia familia: pais, irmáns, avós, curmáns, padriños, … 

- Actividades que se poden realizar en familia. 

- Manipulación de materiais. 

- Importancia da familia para o desenvolvemento persoal. 

- Coidado do material propio e do dos demais. 

- Necesidades das plantas. 

- Respecto aos seres vivos. 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade 

- Zonas e obxectos da aula. O mestre ou a mestra. 

- Observación de obxectos do contorno. 

- Exploración de obxectos da aula. 

- Recoñecemento da utilidade do material escolar. 

- Aprecio e respecto polos membros da comunidade escolar. 

- Adopción de hábitos de convivencia: a relación co mestre ou a mestra e 
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cos seus compañeiros. 

- Participación nos proxectos de traballo de forma cooperativa. 

- Valoración positiva ou negativa dalgunhas situacións. 

- Resolución positiva dos conflitos. 

- Características da propia vivenda. 

- Elementos principais das dependencias dunha casa.   

- Actitude de colaboración á hora de recoller o material e os xoguetes. 

- Hábito de orde: recoller o material escolar. 

- Colaboración nas tarefas de mantemento da orde do material escolar. 

- Festas tradicionais: usos, costumes, bailes, cancións ligadas ao Nadal. 

- Satisfacción e gozo durante a celebración de festas. 

- As nosas festas: Magosto, Samaín e Nadal. 

- Xogo simbólico: o recanto da casiña. 

- Identificación de diferentes profesións e ferramentas. 

- A roupa según as diferentes estacións do ano. 

- Entroido: os disfraces. 

- Identificación de obxectos relacionados co Entroido: os disfraces e as 

caretas. 

- Os homes e as mulleres poden realizar o mesmo traballo. 

- O almorzo. Discriminación e identificación da primeira comida do día. 

- Transportes aéreos, marítimos e terrestres. 

- Hábitos de responsabilidade: cumprir as normas do encargado da clase. 
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Criterios de avaliación 

• Clasifica obxectos en función das súas características.   

• Recoñece as formas xeométricas: círculo, cadrado e triángulo e rectángulo. 

• Utiliza os números para a vida cotiá e recoñece a súa importancia. 

• Recoñece os números do 0-9 atendendo a grafia e cantidade. 

• Asocia os números do 0-9 coa cantidade que representan. 

•  Resolve problemas que implican operacións sinxelas (poñer, quitar, repartir).   

• Utiliza cuantificadores básicos: algo/ máis, moitos/ poucos, todos/ningún, 

algúns/ningúns, máis que/menos que.... 

• Utiliza nocións temporais básicas: maña/tarde/noite, antes/agora, 

onte/hoxe/mañan, antes/despois. 

• Utiliza axeitadamente os conceptos de 1º, 2º , 3º, 4º, 5º e 6º en situacións da 

vida diaria. 

•  Sitúa no tempo certas actividades da vida cotiá. 

•  Oriéntase adecuadamente nos espazos habituais e coñece o que se fai 

neles. 

• Identifica algunhas características dos animais e plantas da súa contorna.  

Colabora en manter limpos os espazos onde se desenvolve e respecta o 

medio. 

• Participa e goza das actividades.   

• Identifica os membros dos grupos sociais aos que pertence.   

•  Respecta as normas de convivencia dentro dos diferentes grupos sociais. 

• Acepta e cumpre as responsabilidades que se lle mandan. 
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•  Coñece algúns cambios que se producen na contorna por intervención do 

ser humano.   

• Identifica diferentes medios de transporte: aéreos, marítimos e terrestres. 

• Coñece algunhas festas tradicionais da contorna. 

 

                   5.3.3.Área: linguaxes: comunicación e representación 

Obxectivos 

• Utilizar diferentes linguaxes como instrumentos de comunicación, expresión 

e goce.   

• Saber comunicarse nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade con 

actitude positiva. 

• Expresarse oralmente e saber escoitar aos demais, así como recoñecer a 

importancia do silencio, os xestos e as miradas en determinados momentos. 

•  Aproximarse á lectoescritura a través de diferentes tipos de texto. 

• Comprender as intencións e as mensaxes que manifestan outras persoas 

oralmente. 

• Interesarse e gozar coa literatura infantil. 

• Utilizar a biblioteca e valorala como recurso informativo, entretemento e 

gozo. 

• Dramatizar as súas propias experiencias e respectar as dos demais. 

• Achegarse á arte nas súas diferentes manifestacións. 

• Gozar coa imaxinación, a fantasía, a expresión para enriquecer as súas 

actividades. 

• Utilizar e manexar as novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe 

e goce. 

• Aprender a aprender a través da utilización de recursos tecnolóxicos. 
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Contidos 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida 

- Discriminación e percepción visual de obxectos do contorno. 

- Orientación espazo – temporal. 

- Orientación en espazos diferentes dos habituais. 

- Clasificación en función de diferentes criterios. 

- Nocións de medida: grande/pequeno, longo/curto… 

- Identificación de nocións de cantidade: moitos/poucos, todos/ningún, 

algúns/ningúns, máis que/ menos que… 

- Clasificación de obxectos segundo a súa medida. 

- Identificación das nocións de espazo: dentro/fóra, aberto – pechado, 

encima/debaixo, diante/detrás. 

-  Nocións de tempo: mañá – tarde – noite, antes – agora, onte - hoxe – 

mañá, antes – despois. 

- Secuencias temporais. 

- Recoñecemento e discriminación: círculo, cadrado, triángulo e 

rectángulo. 

- As formas xeométricas no entorno. 

- Os números do 0 a 9: cantidade e grafía. 

- Asociación das grafías do 0 – 9 coa cantidade que representa. 

- Valoración das características funcionais dos números 

- Identificar a lei que segue unha serie e completala. 

- Serie lóxica: forma, tamaño, cor, series numéricas… 



 

63 

 

- Percepción visual: localizar diferenzas. 

- A simetría. 

- Conceptos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. 

- Recoñecemento dos días da semana. 

- Atención visual e razoamento lóxico: localización de erros. 

- Secuencias temporais.   

- Lóxica: realización dun crebacabezas. 

Bloque 2. Achegamento á natureza 

- Observación do entorno e da natureza e dos seus cambios co paso do 

tempo. 

- A natureza: coidados do noso contorno. 

- Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

- Identificación das variacións climatolóxicas a través da observación e 

recollida de datos e aproximacións ao concepto de estacións do ano. 

- Formulación de hipóteses sobre as causas e consecuencias dos 

fenómenos metereolóxicos. 

- Membros da propia familia: pais, irmáns, avós, curmáns, padriños, … 

- Actividades que se poden realizar en familia. 

- Manipulación de materiais. 

- Importancia da familia para o desenvolvemento persoal. 

- Coidado do material propio e do dos demais. 

- Necesidades das plantas. 

- Respecto aos seres vivos. 
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Bloque 3. Cultura e vida en sociedade 

- Zonas e obxectos da aula. O mestre ou a mestra. 

- Observación de obxectos do contorno. 

- Exploración de obxectos da aula. 

- Recoñecemento da utilidade do material escolar. 

- Aprecio e respecto polos membros da comunidade escolar. 

- Adopción de hábitos de convivencia: a relación co mestre ou a mestra e 

cos seus compañeiros. 

- Participación nos proxectos de traballo de forma cooperativa. 

- Valoración positiva ou negativa dalgunhas situacións. 

- Resolución positiva dos conflitos. 

- Características da propia vivenda. 

- Elementos principais das dependencias dunha casa.   

- Actitude de colaboración á hora de recoller o material e os xoguetes. 

- Hábito de orde: recoller o material escolar. 

- Colaboración nas tarefas de mantemento da orde do material escolar. 

- Festas tradicionais: usos, costumes, bailes, cancións ligadas ao Nadal. 

- Satisfacción e gozo durante a celebración de festas. 

- As nosas festas: Magosto, Samaín e Nadal. 

- Xogo simbólico: o recanto da casiña. 

- Identificación de diferentes profesións e ferramentas. 

- A roupa según as diferentes estacións do ano. 
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- Entroido: os disfraces. 

- Identificación de obxectos relacionados co Entroido: os disfraces e as 

caretas. 

- Os homes e as mulleres poden realizar o mesmo traballo. 

- O almorzo. Discriminación e identificación da primeira comida do día. 

- Transportes aéreos, marítimos e terrestres. 

- Hábitos de responsabilidade: cumprir as normas do encargado da clase. 

Criterios de avaliación 

• Exprésase de forma oral nas dúas linguas oficiais, na medida das súas 

posibilidades 

•  É capaz de expresar os seus sentimentos, emocións, necesidades, 

intereses 

• Comprende mensaxes que conteñen varias accións nas dúas linguas 

oficiais. 

•  Posúe un vocabulario adecuado á súa idade. 

•  Inventa e explica historias reais ou imaxinarias, así como describe  

lugares e experiencias.   

• Utiliza formas de expresión socialmente establecidas nas dúas linguas 

oficiais. 

• Identifica as vogais e algunha consonante. 

• Identifica palabras que comecen por unha letra. 

• Reproduce a direccionalidade da escritura. 

•  Recoñece e escribe  o seu nome e dalgúns membros da comunidade 

educativa 
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• Identifica e reproduce letras en maiúscula . 

• Mostra Interese por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos 

e lexibles. 

• Reproduce cancións, poesías, retahílas, etc.   

• Goza utilizando a biblioteca como un espazo de diversión e coñecemento 

•  Debuxa con intención figurativa e detalles.    

• Utiliza distintas técnicas de expresión plástica.   

• Identifica as cores amarela, vermella, azul, verde, branca, rosa, negra, 

marrón e laranxa. 

•  Goza coa manipulación, a creación, reprodución,… de obras artísticas. 

• Discrimina sons de instrumentos coñecidos. 

•  Coñece algúns parámetros do son. Segue ritmos. 

• Progresa no uso das tecnoloxías na medida das súas posibilidades. 

Competencias básicas 

Respecto ás competencias básicas na etapa da Educación infantil, o Decreto 

330/09 do 4 de xuño sinala que aínda que veñen indicadas para o ensino 

obrigatorio, é preciso que o seu desenvolvemento se inicie dende o inicio da 

escolarización, de xeito que a súa adquisición se realice de forma progresiva e 

coherente. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea establecéronse oito 

competencias básicas e a  adquisición destas competencias traballarase do 

seguinte xeito: 

• Competencia en comunicación lingüística: achegando aos nenos/as ás 

distintas formas de expresión e comunicación nos distintos contextos, a través 

de rutinas como a lectura do conto, “o contacontos” onde os encargados/as 
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contarán un conto ou unha historia aos seus compañeiros/as... 

• Competencia matemática: introducindo ao alumnado nas operacións 

matemáticas mediante problemas da vida diaria e o desenvolvemento da 

intelixencia práctica, con actividades como o reconto diario de nenos, 

nenas e nenos máis nenas, a través do traballo co calendario, o reparto de 

material... 

• Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: dado que 

é fundamental que os nenos/as interaccionen co medio que lles rodea para 

aprender a realidade inmediata, a través dos experimentos nos que 

observamos e experimentamos cos cambios físicos da auga, observando 

o cambio no entorno segundo as estacións... 

• Tratamento da información e competencia dixital: para que as novas 

tecnoloxías rematen sendo algo rutineiro nas actividades  de aula, con 

actividades como o traballo semanal coa pizarra dixital, utilizando internet 

como unha fonte máis de información... 

• Competencia social e cidadá: a educación en valores é algo fundamental 

na programación, sobre todo os ligados  á socialización e a vida en 

democracia. Estes valores trabállanse en rutinas diarias como a asemblea 

onde se aprende a respectar a quenda de palabra, a valorar as opinións 

dos demais...nas normas de cortesía diarias onde saudamos ao chegar á 

escola, pedimos as cousas por favor e damos as grazas... 

• Competencia cultural e artística: traballámola tanto dende a 

transversalidade, coidando o gusto pola orde e a estética, como de xeito 

puntual nalgunhas actividades onde experimentamos directamente con 

obras artísticas. 

• Competencia para aprender a aprender: dotando de medios e recursos ao 

alumnado que lles permitan resolver determinados problemas por si 

mesmos o con axuda dos seus iguais. 

• Autonomía e iniciativa persoal: tratando de que os nenos/as acaden un 
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grado de autonomía acorde ca súa idade. 

 

COMPETENCIA COMO SE TRABALLAN DENTRO DA AULA? 

 

AUTONOMÍA 

E INICIATIVA PERSOAL 

- Asemblea: tarefas do encargado (pasar lista, quen falta, cantos 

somos, tempo, calendario, día da semana...) 

- Rutinas diarias: quitar abrigo, poñer mandilón, colgar mochila... 

- Tarefas cotiás: picar, recortar, recoller, repartir... 

 

COMPETENCIA NA 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

- Contos, poemas, trabalinguas, rimas... 

- Pictogramas. 

- Diferentes xogos lingüísticos. 

- Conversas espontáneas, libres e dirixidas. 

 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

- Calendario do mes. 

- Xogar con crebacabezas, construcións. 

- Debuxar diferentes formas xeométricas. 

- Solución de problemas expostos polo mestre. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E 

CIDADÁ 

- Saudar o entrar na clase, pedir as cousas por favor, pedir perdón 

cando se equivoquen, felicitar o aniversario, despedirse... 

- Sentarse correctamente, colocarse ben na fila, coidar o material... 
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COÑECEMENTO  E  

INTERACCIÓN 

CO MUNDO FÍSICO 

- Saídas á contorna. 

- Celebración de festas populares. 

- Coidar as plantas da zona da natureza. 

- Colaborar no proxecto de Voz Natura. 

TRATAMENTO DA 

INFORMORMACIÓN E 

COMPETENCIA DIXITAL 

- Actividades no ordenador e na pizarra dixital. 

- Fotografías feitas polos nenos. 

-Buscar información: internet, periódicos, revistas... 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A  APRENDER 

- Actividades por recunchos. 

- Fichas de autoavaliación. 

- Quebracabezas 

COMPETENCIA 

CULTURAL 

E ARTÍSTICA 

- Bits de intelixencia de diferentes pintores, escultores, músicos... 

- Cancións e xogos tradicionais. 

- Representación de diferentes técnicas plásticas. 

 

6.  A METODOLOXÍA  

6.1. Principios metodolóxicos 

Como elemento esencial da planificación dos recursos didácticos, as decisións 

metodolóxicas constitúen o eixe esencial da nosa proposta.  

As decisións relacionadas coa metodoloxía afectan aos restantes recursos 

didácticos: persoais, físico-ambientais e materiais.  

O carácter educativo que ten esta etapa, ademais da súa complexidade, xustifica 

unhas orientacións metodolóxicas fundamentadas cientificamente. Nunha 
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educación infantil como a que pretendemos con esta programación didáctica, a 

metodoloxía de traballo vincúlase aos elementos do currículo e á nosa forma de 

concibir a forma en que aprenden os nenos e nenas. 

A nosa forma de entender ao neno e a nena ata os seis anos de idade é como 

protagonistas na construción da súa identidade, coñecemento e cultura, en 

colaboración con outras persoas e grupos sociais. Entre os factores que 

condicionan e interveñen no proceso de desenvolvemento e nas aprendizaxes 

que nenas e nenos van construíndo, son especialmente relevantes a seguridade 

afectiva que o ambiente que organicemos lles procurará. Buscaremos, en 

definitiva, unha cultura da aprendizaxe caracterizada pola participación, a 

reflexión, a solidariedade, o pracer, o esforzo e a admiración. 

Tal como se destaca no Decreto 330/2009, de 4 de xuño, polo que se establece 

o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia: “A 

esixencia de orientar e darlle un sentido educativo á educación infantil fai 

necesario facer explícitos os principios metodolóxicos que deben enmarcar a 

acción pedagóxica neste ciclo” 

6.1.1. Ambiente de aprendizaxe. 

Unha axeitada organización do ambiente, incluíndo espazos, recursos e 

distribución do tempo, será fundamental para a consecución das intencións 

educativas. 

En educación infantil podemos entender por marco de vida o que se deu en 

denominar configuración do ambiente, unha trama: 

 Física –materiais, espazo, tempo–.  

 Cultural –hábitos, normas, valores–. 

 Afectiva/social –relacións e interaccións entre nenos/as, familias e 

profesionais– que ten lugar na escola.  

Entre estes elementos prodúcense relacións sistémicas, repercutindo as 

modificacións de cada un deles nos demais e na totalidade do ambiente. A 

configuración do ambiente é un dos eixes onde se asenta o significado da acción 
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dos nenos e nenas, permitindo ou inhibindo o desenvolvemento das súas 

potencialidades. 

O traballo de planificación do ambiente na escola infantil é transcendente para 

os diversos procesos de relación, crecemento e aprendizaxe da comunidade 

educativa. O ambiente na escola infantil onde se vive e co que se interactúa 

envía constantes mensaxes aos nenos e nenas, e ás persoas adultas, as cales 

inflúen na súa maneira de actuar, ao favorecer ou dificultar determinadas 

accións, actitudes e interaccións.  

Atribuír aos espazos e materiais o carácter de soporte para a acción, para 

a interacción e a comunicación 

Todos os espazos da escola infantil deben considerarse potencialmente 

educativos. Planificaremos intencionalmente actuacións nos distintos lugares e 

espazos do recinto escolar. 

Os espazos educativos e os materiais que conteñan deben ser considerados 

como escenarios de acción-interacción-comunicación entre os nenos e nenas, 

as súas familias e os profesionais. A súa organización debe orientarse, 

consecuentemente, cara á satisfacción das necesidades e atender os intereses 

das persoas que neles conviven: movemento, afecto, xogo, exploración, 

comunicación, relación, descanso etc., nos nenos e nenas ou de relación, 

aprendizaxe compartida, comunicación etc., no caso das persoas adultas. Ha de 

terse en conta que non todas poden satisfacerse na aula, senón que deben 

utilizarse os distintos espazos cos que se conta (entrada, patios, corredores, 

aulas, cuartos de baño...) de maneira que se complementen as súas funcións.  

Coidaremos, en definitiva, que os espazos sexan acolledores, estimulantes e 

seguros,  que presenten estímulos culturais variados e atractivos e que 

promovan o intercambio, a comunicación e a cooperación. 

Considerar o tempo como un instrumento esencial para organizar e 

enriquecer o sentido da actividade educativa  
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O tempo é un concepto abstracto, o neno e a nena constrúeno a través das 

actividades que van realizando (asociado aos lugares e ás persoas). Usando 

como referencia os acontecementos que ocorren no presente poden ir 

construíndo nocións simples (antes, agora, despois, a sucesión dos momentos 

da xornada, a sucesión dos días da semana etc.), e partindo do tempo presente, 

pouco a pouco, irán comprendendo o significado do pasado e do futuro. 

A organización do tempo debe axustarse aos diferentes ritmos de 

desenvolvemento persoal dos/das nenos/as, cada un necesita un tempo distinto 

para a súa maduración, por iso é importante unha planificación flexible que 

permita atender as diferenzas presentadas polo alumnado. As rutinas 

permitiranlles aos nenos/as interiorizar secuencias temporais sinxelas xa que as 

actividades que realizan lles serven como marcos de referencia temporal. Isto 

dará seguridade aos nenos, axustando tamén o seu desenvolvemento á súa 

capacidade de atención; é necesario propoñer actividades variadas para manter 

a súa atención. Así, mediante as rutinas créanse e fortalécense parte 

importante dos hábitos requiridos a esta idade, proporcionando aos nenos e 

nenas distintas capacidades de desenvolvemento: 

✓  Desenvolvemento da seguridade: para poder saber o que hai que 

facer en cada intre, tendo clara a orde na sucesión de acontecementos ao 

longo do horario. 

✓  Desenvolvemento da autonomía: para poder resolver as 

necesidades que xurdan na súa vida habitual e cotiá. 

✓  Desenvolvemento do pensamento lóxico: Que lle facilitará a 

comprensión do tempo e da sucesión lóxica de acontecementos. 

✓  Desenvolvemento da autoestima: para estar satisfeito da 

adquisición dos hábitos e da interiorización das normas. 

Por todo isto faise necesaria unha planificación sistemática do uso do tempo nas 

nosas propostas vinculando a actividade escolar a momentos significativos para 

que o neno e a nena dean sentido á sucesión de acontecementos que lles toca 

vivir.  
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• Rutinas de entrada 

• Asemblea 

• Recantos 

• Merenda e aseo 

• Recreo 

• Hora de ler: Plan Lector 

• Actividades grupais ou recantos: 

• Rutinas de saída 

6.1.2. Perspectiva didáctica 

Organizar os contidos desde a perspectiva do enfoque globalizador e a 

aprendizaxe significativa 

Entendemos a globalización como unha perspectiva que orienta, impregna e 

condiciona o traballo nas nosas aulas tanto no que concerne á planificación da 

intervención educativa coma ao modo en que nenos e nenas deben achegarse 

aos coñecementos para aprehendelos.  

O enfoque globalizador entendémolo en estreita relación coa significatividade 

das aprendizaxes. Nenos e nenas aprenden construíndo e reinterpretando de 

maneira compartida cos outros os coñecementos e saberes da cultura en que 

viven. 

Aprender de forma globalizada supón establecer múltiples e substantivas 

relacións entre o que os nosos alumnos saben ou viviron e aquilo que é unha 

nova aprendizaxe. Estas relacións prodúcense máis facilmente cando nós, como 

educadores, desenvolvemos o papel de mediadores, partindo dos seus 

coñecementos previos e axudando aos nenos e nenas a ampliar os seus 

saberes. Require establecer numerosas relacións entre o que xa se coñece e o 

que se ha de aprender, e ten como consecuencia a integración dos 

coñecementos, o que permitirá aplicar o aprendido nunha situación a outras 

situacións e contextos. 
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É requisito para aprender significativamente que o neno e a nena teñan unha 

disposición positiva cara á aprendizaxe, estean motivados para aprender, é dicir, 

que as aprendizaxes teñan sentido para os nenos e nenas, conecten cos seus 

intereses e respondan ás súas necesidades.  Iso supón que debemos manter 

unha actitude observadora e de escoita activa que nos permita detectar as 

capacidades, os intereses e as necesidades que mostran os pequenos para 

axustar a elas a intervención educativa que imos dispoñer. 

As propostas de traballo ou unidades de programación que sobre distintas 

temáticas e contidos imos presentar irán adoptando distintas formas: pequenas 

investigacións,  proxectos de traballo, centros de interese, talleres, relatos etc. 

As secuencias didácticas estarán  compostas por diferentes situacións de 

aprendizaxe que, en progresivo nivel de complexidade desenvolven nun 

determinado tempo, que será variable en función das necesidades e os logros 

detectados. 

A aprendizaxe significativa require actividade motriz e mental por parte do suxeito 

que aprende. Conseguir un propósito tan complexo coma este, require que o 

alumno desenvolva os seus propios procesos de motivación. A motivación pola 

consecución de logros escolares esixe a análise dos factores socioambientais, 

familiares, escolares que poden incidir no proceso e a busca de medios adecuados 

para fomentalos. Na planificación e desenvolvemento das programacións 

empregaremos estímulos variados para conseguilo; serán:  

 Emocionais.  

 Intelectuais. 

 Sociais. 

Tal como se sinala no decreto 330/09: “Na proposta didáctica terán cabida as 

secuencias de aprendizaxe, os proxectos ou as unidades didácticas que 

engloben contidos de diferente tipo e de distintas áreas, aínda que tamén é 

conveniente planificar outras actividades que alternen coas propostas 

globalizadas. É importante ofrecerlles ás nenas e aos nenos situacións de 

aprendizaxe en que poidan facer propostas, tomar decisións, organizar e 
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anticipar as súas accións. Para iso pódense empregar diversas estratexias e 

recursos: a través de preguntas, follas de planificación, cos seus propios 

debuxos, opinións e propostas nos tempos de faladoiro, e incluso a caixa de 

suxestións”. 

Tamén se destaca que: “A organización de proxectos, consensuados, 

negociados e levados a cabo colectivamente polo grupo, ou a realización de 

asembleas para comentar acontecementos ou discutir e decidir determinados 

aspectos da actividade diaria constitúen valiosas estratexias.”  

A metodoloxía que se utilizará será participativa, globalizada, significativa, activa 

e lúdica. 

 Ao longo do curso utilizarase o traballo por proxectos para que os nenos/as 

desenvolvan as súas capacidades e potenciais fomentando así a innovación e 

a investigación educativa. Partiremos dos intereses dos alumnos, os cales 

deberán investigar e pensar cómo continuar aprendendo, dándolle estratexias 

para aprender por si mesmos. O importante neste caso non será o resultado 

senón o proceso para chegar a el. 

Con esta metodoloxía propiciarase en todo momento a observación, a 

experimentación, a formulación de hipóteses, a innovación educativa e o 

fomento pola lectura. 

Así como tamén talleres de interese para aos nenos/as relacionados con días de 

conmemoración, festividades e centros de interese concretos que xurdan dos 

propios nenos. 

Talleres manipulativos e en coherencia cos aspectos a traballar na aula nas 

distintas áreas de coñecemento. Fomentando valores, normas e acitudes de 

integración, socialización e traballo de equipo e combinando distintas técnicas 

plásticas e materiais de forma creativa. 

 

A metodoloxía que se utilizará será participativa, globalizada, significativa, activa 

e lúdica, sustentándose en catro piares: Constructivismo, Montessori, Waldorf, 

ABN e ABP que nos permita acadar o desenvolvemento integral do neno. 
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Constructivismo: O alumno será o protagonista do seu aprendizaxe en todo 

momento e será el o que irá construíndo o seu coñecemento coa nosa axuda. 

Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno tendo en conta os 

coñecementos previos para construir unha aprendizaxe significativa, que nos 

permita relacionar os coñecementos previos cos aprendidos. Fomentaremos a 

capacidade do alumno de aprender a aprender por sí mesmo. 

Utilizaremos o método constructivista na lectoescritura dado que respecta o 

ritmo madurativo do neno e parte da base de que aprendemos a ler e escrinir 

para comunicarnos. Así pois partiremos do propio nome do neno xa que é o máis 

significativo para él e utilizaremos receitas de cociña, carteis, contos,... 

respectando en todo momento a madurez de cada alumno e alumna. 

Montessori: Favorecemos a autonomía do neno e a capacidade de elixir entre 

diferentes actividades dentro dun entorno ordenado. Será el quen decida a 

actividade a realizar e o tempo que adicará a mesma acordo ao seu interese e 

habilidade. As actividades na súa maior parte presentaranse en bandexa porque 

delimitan cada actividade de forma individual de maneira que o neno non ten 

que pensar que materiais precisa para facer a actividade. Do mesmo xeito así 

facilítase a tarefa de recoller e sacar materiais e contribúen a crear un orden 

claro no espazo e na mente do neno. 

Waldorf: Partimos do desenvolvemento de cada neno/a respetando o seu ritmo 

individual. Mediante a utilización de materiais naturais, non tóxicos e sinxelos 

traballamos e estimulamos a súa imaxinación. 

Cálculo ABN (Calculo aberto baseado en números): Na área lóxico-matemática 

seguiremos o método de cálculo ABN, onde o fundamento principal é o traballo 

co número e non con cifras. É unha metodoloxía aberta e natural mediante a cal 

os nenos/as aprenden ao seu ritmo, con situacións próximas e manipulables. 

Desenvolve unha gran capacidade de cálculo e mellora notablemente unha 

aprendizaxe conceptual basado na comprensión dos procesos,  non solo no seu 

estudio memorístico. 

ABP (Aprendizaxe baseada en proxectos): Utilizarase o traballo por proxectos 

para que os nenos/as desenvolvan as súas capacidades e potenciais 
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fomentando así a innovación e a investigación educativa. Partiremos dos 

intereses dos alumnos, os cales deberán investigar e pensar cómo continuar 

aprendendo, dándolle estratexias para aprender por si mesmos. O importante 

neste caso non será o resultado senón o proceso para chegar a el. 

Secuencias didácticas: Levaranse a cabo co fin de traballar de maneira 

puntual centros de interese que xurdan na vida cotía da aula e do centro 

(conmemoracións, saídas, plans de centro...). 

Considerar o xogo como medio esencial para ensinar e aprender 

Considerámolos o instrumento privilexiado de intervención educativa. O xogo 

adoita supoñer para o neno situacións pracenteiras e divertidas. O traballo que 

impulsaremos parte e baséase na necesidade do neno de acercarse a situacións 

e contextos, de exploralos, de manipular e estudar os obxectos. O medio por 

excelencia será o xogo.  Este incrementará os procesos de motivación cara ao 

obxecto da aprendizaxe e favorecerá o progreso de actitudes receptivas a outras 

máis dinámicas; nestas a participación e a acción e implicación pasan a ser pezas 

clave.  

O xogo é o motor e a canalización significativa da maior parte das aprendizaxes 

ao constituír a actividade natural do alumno. Promoveranse xogos de 

exploración sensorial, de coordinación dinámica xeral e segmentaria, de 

investigación e experimentación coa realidade, de expresión corporal, musical e 

plástica, de expresión lóxico-matemática, de apertura ás regras..., e en cada un 

deles, os nenos e as nenas descubrirán o medio natural, social e cultural que os 

rodea. 

Entender e propiciar unha  educación infantil como tarefa compartida 

No proceso de ensino/aprendizaxe desempeña un papel fundamental o 

profesorado, xa que como se recolle no Decreto 330/09: “É fundamental que a 

mestra e o mestre sexan capaces de potenciar no seu alumnado unha serie de 

habilidades de pensamento que o axuden a atoparlle sentido á súa experiencia”; 

tamén se entende que o papel do alumnado é imprescindible, así: “Terase en 

conta que cando os nenos e nenas chegan á escola xa teñen un percorrido no 
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seu coñecemento, e potenciarase a súa capacidade para descubrir e sentirse 

exploradores activos, poñendo á súa disposición os medios que llelo posibiliten, 

así como tamén o acceso a obxectos ou a novas fontes de coñecemento”. 

A coherencia e continuidade entre a acción familiar e escolar é un suposto 

necesario para calquera etapa educativa pero, sen dúbida, debe expresarse de 

maneira máis intensa na Educación Infantil. 

A nosa proposta ha de contribuír a que as familias atopen nela un marco 

educativo e relacional máis amplo ca o propio círculo familiar. Para iso é 

necesario promover a participación e a relación activa entre a familia e a escola, 

previndo tempos en que compartir dúbidas, opinións, intereses e preocupacións 

con outras familias e profesionais da educación así como axudando ás familias 

a coñecer os procesos de crecemento e aprendizaxe dos seus fillos e fillas 

colaborando con elas para que xeren perspectivas máis amplas no concernente 

á educación dos pequenos, que apoien novas situacións vitais. 

Promoveremos un marco de relacións claro, baseado na confianza mutua e na 

comunicación, onde se facilite o encontro e o intercambio, tanto a nivel individual 

coma colectivo. Garantiremos a información e facilitaremos a participación 

articulando mecanismos de interacción tanto en grupo como individuais e 

establecendo vías de comunicación e participación tanto formais (reunións de 

grupo, asembleas de escola), coma informais (entradas e saídas, talleres de 

pequenos grupos etc.  

En definitiva, “A educación infantil alcanza o seu pleno sentido nun marco de 

colaboración e coordinación entre os elementos que inciden no proceso 

educativo das nenas e dos nenos: o equipo docente, as familias e o medio”. 
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7. SELECCIÓN E ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS DIDÁCTICOS E 

MATERIAIS 

7.1. Consideracións de base 

A nosa proposta pretende ofrecerlles aos nenos e nenas materiais estimulantes, 

variados e polivalentes, que permitan múltiples usos e descubrimentos e que 

sirvan para desenvolver as distintas dimensións da súa personalidade: afectiva, 

psicomotriz, intelectual e social. 

7.2. Criterios de selección de materiais 

O criterio esencial será o de servir aos obxectivos propostos, relacionarse co 

contexto, as situacións educativas e as interaccións que queremos propiciar. 

Como criterios específicos que empregamos para a súa selección destacamos 

os seguintes: 

• Son flexibles, posibilitan usos diversos. 

• Son funcionais e adecuados á idade, aos intereses e ás 

motivacións dos nenos e nenas. 

• A súa disposición non produce interferencias entre unhas 

actividades e outras. 

• Son hixiénicos e garanten a seguridade dos nenos e nenas. 

• Son lúdicos e didácticos. 

• Son resistentes, sólidos, estimulantes. 

• Son agradables esteticamente e rechamantes. 

• Adáptanse á medida do uso dos nenos, da estatura, son de fácil 

manexo... 

• Son abertos, para favorecer a creatividade e a improvisación. 

• Atenden aos distintos ritmos de aprendizaxe. 
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• Propician o seu acceso e uso autónomo. 

• Non ocupan demasiado espazo (amontoables, abatibles etc.). 

7.3. Criterios de organización e uso de materiais 

Tamén tivemos en conta criterios precisos para organizalos e utilizalos. 

Inspirámonos en Gallego Ortega (2007) e Bassedas, Huguet e Solé (2008).  

Son os seguintes: 

• Visibilidade e accesibilidade (colocados en mobles ou andeis á súa 

altura, gardados, en ocasións, en recipientes transparentes). 

• Ordenados e coa etiquetaxe correspondente para localizalos con 

facilidade. 

• Establecemento de horarios e quendas de uso, dedicando uns tempos 

á súa repartición e recollida. 

• Coidado e revisión periódica por se necesitan algún tipo de reparación 

ou, excepcionalmente, por se deben ser substituídos por outros novos. 

• Uso dirixido, semidirixido ou libre, dependendo do grao de dificultade 

de manexo dos materiais e do nivel de autonomía. 

7.4. Material de equipamento 

Por el entendemos o mobiliario propio da aula onde desenvolvemos a actividade 

educativa. Non só é o soporte xeral, en moitas ocasións, será a base para 

organizar propostas didácticas concretas (educación sensoriomotriz, 

clasificacións, xogos lóxicos...). Está formado por: 

• Estantes: a maior parte deles adaptados á altura dos nenos para 

facilitar o acceso aos materiais. Algúns están fóra do seu alcance para 

colocar materiais cuxa manipulación esixa a vixilancia e orientación do 

adulto. 
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• Armarios: con caixóns que poidan pecharse con chave, para gardar 

materiais delicados como os audiovisuais, documentos do mestre/a 

etc. 

• Mesas e cadeiras: adecuadas á altura dos nenos e das nenas.  Dan 

flexibilidade á conformación da aula podendo agrupalas todas xuntas, 

en “u” ou en pequenos grupos. Tanto as cadeiras como as mesas 

están feitas de materiais resistentes, lavables e cos cantos 

arredondados. 

• Colgadoiros e mobles clasificadores: para gardar obxectos 

persoais e traballos de forma individual e ordenada. Estes estarán 

debidamente etiquetados para que cada alumno/a recoñeza o seu. 

• Caixas ou contedores: para almacenar e gardar os materiais; 

moitos deles transparentes a fin de poder visualizar o que hai dentro. 

Todos estarán debidamente etiquetados indicando o seu contido e 

como elemento para estimular a lectoescritura. Permiten unha 

manipulación segura por parte dos nenos e nenas (pouco pesados, 

con cantos arredondados, sen tapas pesadas etc). 

• Elementos separadores como cortinas, biombos, celosías que 

permitirán diferenciar distintas zonas de actividade na aula. 

• Encerados: tradicionais, brancos para vileda ou magnéticos para 

letras. Entre eles, hai algún encerado móbil para traballar a 

lectoescritura en calquera recanto.  

Queremos subliñar tamén a atención que poñemos a que o equipamento sexa 

rico, variado, estimulante pero necesario, non excesivo para garantir que a aula 

teña espazo libre que permita o desenvolvemento de actividades de movemento. 
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7.5 Material didáctico 

Os materiais didácticos que empregamos son todos aqueles obxectos, 

instrumentos etc. cos que o neno/a pode relacionarse no seu ámbito escolar, 

independentemente de que fosen elaborados ou non con fins educativos 

(Gallego Ortega, 2007).  

Ofrécennos múltiples posibilidades de observación, manipulación e exploración 

e favorecerán os procesos de desenvolvemento dos nenos e nenas, posto que 

os utilizamos cunha finalidade educativa. 

Segundo as distintas actividades ou xogos imos empregar distintos materiais. 

Para identificar unha proposta variada que poida dar desenvolvemento á riqueza 

das nosas Programacións didácticas guiámonos pola que recollen Sainz de 

Vicuña (2003) e Gallego Ortega (2007). Así, o desenvolvemento dos nosos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación require que empreguemos: 

 

Materiais para o desenvolvemento motor e sensorial, que permiten un maior 

coñecemento das posibilidades dinámicas do propio corpo e a exploración 

sensorial do mundo que rodea ao alumno/a. 

- Materiais de psicomotricidade. Favorecen o descubrimento do esquema 

corporal e axudan ao neno/a a conseguir unha autonomía de desprazamento do 

seu corpo, potencian a marcha, desenvolven a orientación espacial, o equilibrio, 

a relaxación, a creatividade, a exploración do medio, a orientación espazo 

temporal etc. Son: andadeiras, triciclos, aros, pelotas, cordas, gomas, xogos de 

arrastre,  xogos de rosca, construcións, elementos de goma espuma, zancos, 

sacos, ladrillos etc. 

- Materiais de patio: tobogáns, pneumáticos, caldeiros, pas, angazos, area... 

- Materiais de educación sensorial: As capacidades sensoriais desempeñan un 

papel esencial durante todo o período da infancia e trabállanse a través dos cinco 

sentidos. Para estimulalos empregaremos táboas cromáticas, papeis de lixa con 
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distintos gravados (fino, rugoso...), os frascos olorosos, as caixas de sons, 

instrumentos musicais, audicións etcétera.  

Materiais de manipulación, observación e experimentación. A observación é 

o medio do que dispón o neno para entrar en contacto directo co mundo que o 

rodea, polo que necesita materiais manipulables para experimentar con eles e 

transformalos. Aquí incluímos material: 

Da casa: folletos, revistas, alimentos etc. 

Recollido durante saídas ao medio natural: follas, mostras de codias, pedras, 

sementes, froitos etc. 

De refugallo: frascos de formas e tamaños diferentes, tapadeiras de tarros, 

cartóns de envasar ovos, bandexas de alimentos conxelados, pratos e vasos de 

papel, caixas de diferentes tamaños, tambores de deterxente, caixas, envases, 

bandexas, bolsas, papeis, botes, tubos de cartón, teas, las, botóns, disfraces, 

vestidos, escarvadentes, pedras, follas secas... 

Escrito: libros de consulta, artigos ou experimentos de internet… moitos deles 

proporcionados polas familias e que favorecen a investigación. 

De laboratorio: lupas binoculares, microscopios, balanzas, terrarios, home 

elástico, maquetas de órganos, esqueleto… 

Materiais para o desenvolvemento lóxico-matemático. Permítennos asociar, 

comparar, ordenar, seriar, contar, medir… Poden ser: 

Materiais non específicos pero de grande utilidade (botóns, chapas, cordóns, 

caixas...) para realizar actividades matemáticas. Entre estes, podemos incluír 

materiais elaborados polo docente como calendarios, material para os días da 

semana, tarxetas de animais numerados, álbum de cromos, xogos de percorrido 

etc. 

Materiais específicos ou estruturados: barras, caixas de contar etc., os bloques 

lóxicos, regretas de cores, ábacos, globos, xogos de dominó, crebacabezas, 

cartas, bingos etcétera.  
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Materiais de representación e simulación. Permítenlle ao neno/a imitar 

situacións da vida cotiá a través do xogo simbólico. Destacamos: monecos, 

cociñas, garaxes, mercados, animais e alimentos de plástico, maquetas que 

representan aspectos da realidade e materiais non estruturados (teas, guantes, 

botes, bólas…) cos que confeccionar monicreques, disfraces para poder realizar 

dramatizacións.  

Materiais para o desenvolvemento de distintas modalidades expresivas. As 

distintas formas de expresión (oral, escrita, plástica, musical, corporal) serven de 

nexo entre o neno/a e as persoas que o rodean, o traballo con estes distintos 

tipos de expresión contribúe ao desenvolvemento da súa capacidade de 

comunicación. 

Materiais para o desenvolvemento da expresión oral: coleccións de imaxes 

(fotografías, láminas murais, lotos, gravadora, libros de imaxes e de literatura 

infantil). 

Materiais para o desenvolvemento da expresión escrita: pictogramas, libros de 

literatura infantil, láminas para traballar a grafía de letras. 

Materiais para a expresión plástica: arxila, plastilina, pinturas de distinto tipo, 

papel (crespado, celofán, seda, folios etc), pinceis, tesoira, pegamento, materiais 

de reciclaxe etc. 

Materiais de expresión musical: reprodutores de son, gravacións de sons e 

musicais, instrumentos musicais comercializados e instrumentos musicais de 

elaboración propia con materiais de reciclaxe (latas, botes, pedras, sementes….) 

etc. 

Materiais de expresión corporal: teas, disfraces, monicreques, máscaras, aros, 

cordas, pelotas, bancos suecos, colchonetas, espellos, entre outros. 

Material informático e audiovisual. Dado que as novas tecnoloxías están 

presentes en practicamente todas as situacións da nosa sociedade e forman 

parte da nosa vida cotiá, consideramos imprescindible o seu tratamento desde 

idades temperás. Incluímos aquí materiais como ordenadores, CDs, reprodutor 
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de DVD, DVDs, gravadoras, cámara de fotos,  lapis de memoria, cámaras web, 

PC Tablets etc. Algunhas propostas concretas que empregaremos son: 

• CDs de excursións na comunidade. 

• CD de cancións para o profesor.  

• DVDs de contos.  

• CDs de cancións e encerado dixital.  

• CDs de sons do medio. Rimas, danzas e audicións 

7.6. Material curricular 

Consideramos materiais curriculares aqueles libros e materiais editados que 

serven de apoio aos procesos de aprendizaxe dos alumnos/as e de orientación 

aos procesos de ensino dos profesores/as para o desenvolvemento e aplicación 

do currículo. (Gallego Ortega, 2007).  

Axúdannos a contextualizar o currículo oficial de acordo coas características dos 

nenos e nenas, do contexto sociofamiliar e da aula. Entre eles destacamos: 

- Libros de consulta e normativa vixente. 

- Libros de didáctica (como os que aparecen na bibliografía). 

- Liñas de base para a elaboración de propostas pedagóxicas. 

- Guías de recursos didácticos con orientacións para o 

desenvolvemento de centros de interese, proxectos e unidades 

didácticas. 

- Medios audiovisuais e informáticos de carácter didáctico, 

configurados expresamente para proxectos, centros de interese... 

- Fichas para os alumnos. 

- Coleccións de contos. Contos para sentir (coleccións: Todos somos 

diferentes, día a día, emocións, música e emocións, contos para o adeus) 
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- Láminas. 

- Bits con fotografías representativas de Galicia. 

Este tipo de materiais empregarémolos como ferramentas de apoio que orientan 

a nosa acción; pero non os utilizamos de forma exclusiva, non substitúen a nosa 

creatividade, ao contrario, suxiren e alentan o emprego dos que citamos nas 

seccións anteriores. 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.1. Fundamentación 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo aquel que requira, de 

forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás 

ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades 

específicas de aprendizaxe, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade 

(TDAH), por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar. 

Para concretar a atención á diversidade na nosa proposta, partiremos do Plan 

Xeral de atención á diversidade do centro (PXAD), regulado polo Decreto 

229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 

se imparten as ensinanzas establecidas na Ley Orgánica 2/2006 do 3 de maio 

de Educación e nel se define a atención á diversidade como o conxunto de 

medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 

motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.  

Entre os obxectivos que perseguiremos subliñamos:  

• Favorecer a aceptación das diferenzas existentes entre o 

alumnado. 

• Valorar a diversidade como fonte de enriquecemento. 
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• Dar unha resposta axeitada ás necesidades educativas de cada 

alumno ou alumna a través de diversas propostas organizativas, 

metodolóxicas, de avaliación. 

• Previr dificultades de aprendizaxe. 

• Facilitar a colaboración e coordinación entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

• Potenciar unha resposta edacativa de calidade. 

Desde o P.X.A.D. e atendendo á lexislación educativa vixente, que regula a 

atención á diversidade do alumnado, fundamentaremos a nosa intervención en 

principios de actuación como:  

• A normalización e inclusión  

• Equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación 

• Flexibilidade e accesibilidade 

• Interculturalidade e promoción da convivencia 

• Autonomía do centro 

• Participación de toda a comunidade educativa. 

8.2. Medidas de atención á diversidade 

As medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos 

centros educativos e ás características do alumnado. Estas medidas teñen como 

finalidade dar resposta ás diferenzas en competencia curricular, motivación, 

intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e están 

destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias establecidas 

nas diferentes ensinanzas. 
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1) Flexibilización de espazos (recunchos, talleres, dentro/fóra da aula, 

medio…) e tempo (alongar ou acurtar actividades en función das 

necesidades do alumnado). 

2) Distintos agrupamentos: heteroxéneos ou homoxéneos, e de 

diferentes tamaños (individual, pequeno e gran grupo). Desdobres. 

3) Medidas organizativas e metodolóxicas para adaptármonos aos 

diferentes ritmos, motivacións, intereses. Falamos de estratexias de 

traballo indagatorias, de aprendizaxes cooperativas, titoría entre iguais, 

bancos de actividades graduadas… dentro do traballo por proxectos, que 

é o método máis aberto e que mellor nos permite atender á diversidade. 

4) Actuacións de apoio a alumnos e alumnas con distintos ritmos de 

aprendizaxe dentro do mesmo nivel. Acudindo os especialistas á aula, 

para iso estableceranse uns horarios a principio de curso en coordinación 

con xefatura de estudos. 

5) Variedade de materiais e soportes para recompilar e transmitir a 

información: escritos, icónicos, audiovisuais, manipulativos, informáticos 

etc. 

6) Coordinación entre a escola e a familia, no horario de titoría 

establecido para iso (PAT). 

Esgotadas as medidas ordinarias, se seguimos detectando que algún alumno ou 

alumna ten dificultades de aprendizaxe e non evoluciona, solicitaremos 

avaliación psicopedagóxica especializada seguindo o proceso establecido para 

este caso. Estas medidas inclúense xa dentro das extraordinarias. 

As medidas extraordinarias todas aquelas dirixidas a dar resposta ás 

necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo que poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario 

e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, 

nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización. 

Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas 
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insuficientes. Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a 

autorización da dirección do centro educativo, do Servizo de Inspección 

Educativa, da xefatura territorial ou da dirección xeral que proceda, e, se é o 

caso, informe xustificativo do correspondente Servizo de Orientación. 

As medidas que tomaremos para responder ás súas necesidades son: 

a) Adaptacións curriculares. 

b) Agrupamentos flexibles. 

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición 

e Linguaxe. 

d) Flexibilización da duración do período de escolarización. 

e) Programas de diversificación curricular. 

f) Programas de cualificación profesional inicial. 

g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 

dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 

h) Grupos de adquisición das linguas.  

i) Grupos de adaptación da competencia curricular. 

Características evolutivas: 

Os nenos do segundo ciclo de Educación Infantil, partindo da idea piagetiana de 

que se encontran no estadio preoperacional do pensamento intuitivo (dos 4 aos 

6 – 7 anos), presentan, a nivel xeral, as seguintes características: 

- Características motrices. 

- Alternan os ritmos regulares do seu paso. 

- Realizan un salto en largo á carreira ou parado. 

- Poden saltar con rebote sobre un e outro pé. 
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- Cústalles saltar nun pé, pero si manteñen o equilibrio sobre un pé. 

- Xa poden abotoar roupa. 

- Realizan o círculo no sentido das agullas do reloxo. 

- Aínda non poden copiar un rombo dun modelo. 

- Poden trepar, balancearse, saltar ós costados… 

- Conduta adaptativa. 

- Formulan moitas e variadas preguntas. 

- Son numeradores e clasificadores. 

- Poden recortar figuras grandes e simples. 

- A súa comprensión do pasado e do futuro é moi escasa. 

- Poden copiar un cadrado ou un triángulo. 

- Características lingüísticas. 

- Fan preguntas: por que?, como?... 

- Gústanlles os xogos de palabras. 

- Non lles gusta repetir as cousas. 

- Teñen dificultades cos tempos verbais. 

- Fan oracións máis longas. 

- Conduta persoal-social. 

- Van sos ao baño. 

- Mesturan a fantasía coa realidade. 

- Suxiren quendas para xogar. 
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- Son conversadores. 

- Usan moito o pronome de primeira persoa. 

Características individuais destacables: 

De entre todo o alumnado da Educación Infantil, hai varios alumnos e alumnas 

que presentan necesidades específicas de apoio educativo e outros que están 

en proceso de valoración.  

Neste alumnado identifícanse casos de TEA, dificultades motóricas, 

neurofibromatose, dislalias... 

Preséntanse casos con necesidades específicas na atención polo que no 

proceso de ensino-aprendizaxe están ubicados en zonas de menor distraccións 

así como a constante exigencia da súa participación nas explicacións e 

actividades. 

Adáptanse espazos na aula onde se  minimizan as distraccións e se favorece a 

anticipación das actividades a realizar: zona de traballo individual, zona de 

rutinas, zona de xogo común e zona de traballo en equipo. 

Realízanse adaptacións organizativas e de agrupación favorecendo sempre a 

súa integración e normalización no traballo do grupo-aula. 

Os distintos casos diagnosticados reciben atención por parte do Departamento 

de Orientación e de profesionais especialistas en Pedagoxía Terapéutica e/ou 

Audición e Linguaxe. Contan tamén, segundo as necesidades, coa axuda de tres 

coidadores/as. 

9. OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

A Lei Orgánica de Mellora da Educación, os decretos do currículo e as ordes de 

avaliación constitúen o marco de referencia obrigado para o desenvolvemento do 

proceso avaliador nos centros e nas aulas de Educación Infantil. Neste marco 

determínase que a avaliación debe abarcar tanto a actividade de ensino coma a 

de aprendizaxe e que debe ser constituír un proceso formativo, continuo, 

sistemático, flexible e integrador. Este proceso ten como obxectivos: 
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• Coñecer a situación de partida dos compoñentes que inciden no proceso no 

momento en que se propón a avaliación. 

• Facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado ao contexto, en 

función dos datos anteriores. 

• Seguir a evolución do desenvolvemento de capacidades e competencias e 

a construción gradual dos distintos tipos de contido. 

• Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e 

desenvolvemento da nosa acción educadora ás necesidades e logros 

detectados nos alumnos nos seus procesos de aprendizaxe. 

9.1. Avaliación do proceso de aprendizaxe 

9.1.1. Os criterios de avaliación 

Tal como se recolle na Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación no segundo ciclo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia:  “A avaliación nesta etapa, 

concibida como un instrumento regulador, orientador e autocorrector do proceso 

educativo, realizarase de forma continua e considerarase un elemento máis da 

actividade educativa coa finalidade de obter información sobre o 

desenvolvemento das nenas e dos nenos, mellorar e reaxustar a intervención 

das persoas responsables deste proceso e tomar decisións tanto individuais 

coma colectivas. 

Os criterios de avaliación de cada unha das áreas serán os referentes para 

coñecer, por unha banda, a medida en que o alumnado desenvolveu as 

capacidades enunciadas tanto nos obxectivos da etapa coma nos de cada unha 

das áreas e, pola outra, para identificar as aprendizaxes adquiridas e valorar o 

grao de iniciación no desenvolvemento das competencias básicas.” 

O currículo oficial establece uns criterios que constitúen enunciados que indican 

que é o que hai que avaliar para cada área. Os centros deberán establecer a 

concreción e adaptación destes criterios nas súas concrecións curriculares. Este 
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documento inclúe unha proposta. Tal proposta incorpora, ao tempo, a relación 

entre os criterios e as competencias específicas que propuxemos. 

Os criterios de avaliación fan posible a acción educadora ao permitir o seguimento 

dos procesos de ensino-aprendizaxe axustando os itinerarios que se percorren en 

función dos obxectivos previstos. Aquí atópase a súa gran finalidade ou función 

formativa. 

9.1.2. Técnicas e instrumentos de avaliación 

Como se indica na Orde de 25 de xuño de 2009 “A observación directa e 

sistemática, a análise das producións das nenas e dos nenos e as entrevistas 

coas familias ou os titores legais constituirán as principais técnicas e fontes de 

información do proceso de avaliación” e a avaliación constitúe un proceso flexible, 

os procedementos haberán de ser variados. Para recoller datos podemos servirnos 

de diferentes técnicas de avaliación: 

• A observación de comportamentos. 

• Entrevistas. 

• Diálogos e cuestionarios orais. 

• Análise de expresións plásticas, dramáticas, musicais, orais, escritas. 

Os datos recóllense en diversos instrumentos para a avaliación. Podemos 

clasificalos en oficiais, cuxo formato foi determinado pola Administración, ou 

persoais, de formato libre seleccionados ou construídos polo profesor ou equipo 

de profesores. 

Son documentos de avaliación, segundo a orde de 25 de xuño de 2009: o 

expediente persoal que contén, polo menos: a) O informe persoal, b) O informe 

de avaliación inicial, c) O informe anual de avaliación individualizado, d) O 

informe individualizado de final de ciclo.  

 Entre os instrumentos de rexistro do profesor ou equipo que empregaremos 

destacamos os diarios de clase, as escalas de valoración (para contidos e 
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indicadores de desempeño de tipo actitudinal e procedemental) e listas de control 

(para contidos e indicadores de desempeño vinculados ao dominio conceptual). 

9.1.3. Momentos da avaliación 

Desenvolverase unha avaliación inicial, continua e final. Atendendo á orde de 25 

de xuño de 2009, a avaliación inicial realizarase “Cando o alumnado se incorpore 

ao segundo ciclo de educación infantil, as persoas titoras dos grupos realizarán 

unha avaliación inicial de cada un. Así mesmo, esta avaliación realizarase cando 

unha alumna ou un alumno se traslade dun centro a outro. A avaliación recollerá 

os datos máis destacados do seu proceso de desenvolvemento, terá en conta 

os datos relevantes achegados pola información das familias na entrevista inicial 

e, no seu caso, os informes médicos, psicolóxicos, pedagóxicos e sociais que 

revistan interese para a vida escolar. E, de ser o caso, os informes de 

escolarización anteriores. A avaliación inicial completarase coa información 

obtida na observación directa por parte dos profesionais que atenden ás nenas 

e aos nenos sobre o grao de desenvolvemento das capacidades básicas 

correspondentes á súa etapa evolutiva durante o período de adaptación ao 

centro escolar.” 

Respecto á avaliación continua, a citada orde determina que estableceremos 

tres sesións de avaliación ao longo do curso. 

 A avaliación final desenvolverase: 

• Ao final de cada curso, a titora ou o titor elaborará o informe anual de 

avaliación individualizado, no que se reflectirán os datos máis relevantes do 

proceso de avaliación continua. Este informe recollerá o grao de consecución 

dos obxectivos establecidos, así como as medidas de reforzo e adaptación 

que, no seu caso, fosen empregadas. 

• Ao termo do ciclo, co fin de garantir unha atención individualizada e 

continuada, recollerase nun informe o progreso global de cada nena e cada 

neno. Nesta valoración considerarase o avance na consecución dos 

obxectivos correspondentes do ciclo e no grao de iniciación no 

desenvolvemento das competencias básicas. Así mesmo, faranse constar os 
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aspectos máis destacables do seu progreso educativo e, no seu caso, as 

medidas de reforzo e adaptación que se adoptasen. O informe final anual 

correspondente ao último curso do ciclo pode ser substituído por este informe 

final de ciclo, a criterio do equipo docente.  

É de suma importancia a actitude próxima e dialogante do educador coas 

familias e das familias co educador, xa que a educación dos nenos/as é 

competencia das familias e dos docentes. A colaboración debe ser o máis fluída 

posible, e debe producirse nun clima de confianza e de mutuo respecto. 

O intercambio de información debe darse por ambas as dúas partes: por parte 

do docente á familia, para informalos das actividades que se realizan no centro, 

da actitude do neno/a e das súas relacións, dos problemas que xurdan; por parte 

da familia ao centro, sobre o desenvolvemento evolutivo e emocional do neno/a, 

da súa actitude na casa, se hai algunha necesidade especial que debe 

atenderse, etc. 

O transvasamento de información producirase de diversas formas: 

– Reunións grupais informativas con todas as familias do grupo, que 

tratarían de aspectos xerais, organización, horarios, obxectivos e contidos que se 

van impartir,orientacións pedagóxicas, etc. Nestas xuntanzas, as familias 

coñécense e toman contacto entre elas. 

– Entrevistas individuais: son imprescindibles para obter información xeral 

sobre o neno, os datos básicos familiares e as expectativas que a familia ten sobre 

o seu fillo; así como para transmitir información por ambas as dúas partes sobre a 

avaliación ou problemas puntuais que poidan xurdir. 

10. Actividades complementarias extraescolares 

A través destas actividades preténdese: 

- Fomenta-la participación do profesorado en actividades que complementen o 

currículo.  
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- Planificar, cos profesores de cada equipo, as actividades propostas no Plan 

de Centro. 

- Axudar ao alumnado a adquirir unha diversidade de experiencias e unha 

comprensión fundamental do medio natural social e cultural 

- Potenciar unha relación positiva e armónica dos alumnos co seu medio 

- Favorecer actitudes de comprensión, respeto, tolerancia e convivencia. 

- Desenvolver aspectos non contemplados no currículo e que propicien o 

desenvolvemento integral do alumnado. 

- Servir de nexo de unión entre o centro e o mundo exterior, acercando ao 

alumno ao seu entorno e estimulando o seu interés polo coñecemento e a 

cultura. 

Este curso realizaranse a nivel de centro, as seguintes actividades 

complementarias: celebración do Samaín, magosto, festival de Nadal, día da Paz 

e Entroido, nas cales participaremos de maneira conxunta co resto do colexio. A 

nivel de ciclo, celebraremos tamén o Samaín, o día da Muller, da Árbore e as 

Letras Galegas. 

Estamos abertas ademais, a calquera actividade que se nos propoña dende os 

diferentes equipos; biblioteca, dinamización lingüística, etc. 

Do mesmo xeito, participaremos en distintas actividades que nos oferte o 

concello e que nos parezan interesantes. 

En canto as saídas serán: 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

Visita biblioteca 

municipal 

Visita ao cine 

Visita ao Museo de Arte 

Contemporánea de A 

Coruña 

Visita á Casa do Mel 

Visita á Granxa-Escola  
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Visita a unha panadería Visita ao Museo de 

Belas Artes de A Coruña 

Visita Casa dos Peixes 

de A Coruña 

O Ventoso 

 

11. Concreción do Plan das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

Os recursos audiovisuais e informáticos na sociedade actual son imprescindibles 

no desenrolo dos individuos como parte da atención educativa integral. Deben 

facer uso destes e posibilitárselle o coñecemento e a utilización axeitada dos 

mesmos. A necesidade de formar audiovisualmente ao alumnado é 

consecuencia do feito de que a maioría das mensaxes comunicativas son a 

través da imaxen polo que é preciso proporcionárselle unha formación para 

capacitalos na utilización dos mesmos coa finalidade de iniciar aos nenos/as de 

infantil no bo uso. 

O ordenador, coa súa capacidade de interacción, pode ser un elemento de 

recreación de situacións onde o neno/a atope estímulos para o desenvolvemento 

das súas capacidades e habilidades: cognitivas, motrices, relacionadas coa 

identidade e autonomía persoal, coa linguaxe e a comunicación, habilidades de 

relación social etc. As aplicacións informáticas posibilitan situacións que 

permiten non só estimular as capacidades infantís, senón tamén previr posibles 

dificultades, que poden ter maior repercusión en etapas posteriores. As 

actividades con programas diversos e con materiais informáticos, poden resultar 

altamente motivadoras e interesantes. 

Tal como destaca Romero Tena (2006), a incorporación da informática na aula 

contempla dúas vías de tratamento que deben ser complementarias: 

 Informática como fin: ten como obxectivo ofrecerlle ao alumnado 

coñecementos e destrezas básicas sobre a informática e o manexo dos 

elementos e programas do ordenador. O ordenador convértese, así, en obxecto 

de estudo en si mesmo. 
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 Informática como medio: o seu obxectivo é sacar todo o proveito posible 

das potencialidades deste medio; utilízase como recurso didáctico para aprender 

os diversos contidos que se van tratar (conceptuais, procedementais e 

actitudinais) como números, coordinación óculo-manual, letras, cores, formas, 

iniciarse na lectoescritura etc. Neste sentido trátase de, por unha banda, 

aprender do ordenador (mediante a utilización de programas didácticos 

pechados previamente, deseñados cuns obxectivos moi precisos) e, pola outra, 

aprender co ordenador (neste caso o ordenador convértese nunha ferramenta, 

para realizar determinadas tarefas escolares como buscar información, debuxar, 

ler, escribir etc.). Desde esta perspectiva convén lembrar tamén o seu uso como 

medio para comunicarse con outros, a través de videoconferencias, correo 

electrónico, Messenger etc. 

Na etapa da educación infantil podemos dar cabida ás tecnoloxías desde unha 

combinación de propostas organizativas e metodolóxicas como son: a aula de 

informática, o taller de informática e o recuncho do ordenador. 

Xustificamos o uso das TIC, non só pola súa prescrición en todas as disposicións 

legais, senón por consideralas como elemento de innovación e mellora da 

práctica docente.  Utilizaremos as TIC como recurso ao longo de toda a 

programación, promovendo o desenvolvemento da súa capacidade 

procedimental e instrumental, pero sempre contextualizadas dentro da propia 

actividade de aprendizaxe de contidos. Usaremos as TIC de forma transversal, 

non como contidos tecnolóxicos en si mesmos. Apoiarémonos nas TIC para a 

adquisición de contidos fomentando a creatividade e como recurso para a 

investigación e a obtención autónoma do coñecemento, axudándonos desa 

maneira á consecución das competencias básicas.  

En relación coas TICS utilizaremos o ordenador e o encerado dixital da aula en 

momentos concretos cando se considere necesario. O material informático será 

o axeitado a idade e relacionado co traballo da aula. 

Obxectivos para a Educación Infantil: 

▪ Coñecer e poñer en práctica as normas básicas de funcionamento do 

ordenador: acendido, manexo do rato, … 
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▪ Manexar os diferentes programas e actividades propostos sendo capaces de 

seguir a secuencia correcta de ordes necesarias para que o ordenador se poña 

en funcionamento. 

▪ Reforzar os conceptos, procedementos e actitudes adquiridos na aula. 

▪ Afianzar e aproveitar as distintas posibilidades que ofrece o ordenador (vídeo, 

audio, escritura, debuxo, xogos ...) 

▪ Utilizar a ferramenta de internet como medio de información e investigación. 

▪ Valorar o uso e importancia do encerado dixital na aula de infantil, cara a 

aumentar a posibilidade do número deste recurso informático no ciclo. 

 

12. Concreción do Plan Lector 

Centrarémonos no desenvolvemento técnico das capacidades lectoras e na 

motivación. Favorecerase o interese pola lectura a través de actividades como 

lectura de contos, representacións teatrais por parte do alumnado, recitais e 

actividades de acompañamento na lectura, nas cales os alumnos de cursos máis 

altos poderán ler aos mais pequenos. 

A motivación é fundamental, por iso buscaremos lecturas lúdicas, creativas e 

motivadoras. Non é ler por ler, se non un entrenamento intencional de todas as 

habilidades necesarias para o acto lector. 

Destacaremos en Educación Infantil a lectura de contos, que son unha das 

ferramentas máis importantes que temos. Será un elemento motivador que 

axudará a recrear a linguaxe. Servirá tamén para motivar a súa necesidade de 

dialogar cos outros e adquirir vocabulario. 

Presentaremos o maior número de contos, que axuden aos nenos a favorecer a 

súa imaxinación e fantasía, a súa memoria, concentración e participación. 

Estimularemos así non só a capacidade de dialogar senón tamén a de escoitar. 

Tamén axudarán a educar socialmente ao neno, ao mesmo tempo que se forman 

coma individuos satisfactoriamente en cnto as súas necesidades cognitivo-

afectivas. 
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Tamén é importante introducir as TICS á hora de levar a cabo algunhas das 

actividades. 

OBXECTIVOS: 

- Ampliar a comprensión lectora, non só na área lingüística, senón en 

todas as áreas. 

- Propiciar que o alumnado pase de ser lector pasivo a activo. 

- Potenciar o uso da Biblioteca da Aula e do Centro. 

- Desenvolver a memoria. 

- Ir ampliando progresivamente o vocabulario. 

- Apreciar o valor dos textos e utilizar a lectura como fonte de disfrute e 

información, á vez que de enriquecemento persoal. 

- Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade. 

METODOLOXÍA: 

Durante este tempo de lectura, que é o tempo para ler por o pracer de ler, os 

nenos poderán escoller libremente o libro da súa preferencia. 

Ler textos entretidos e interesantes que non necesariamente terminen nunha 

actividade de reforzo, axuda moito a involucrar aos nenos na actividade lectora. 

O xogo será un elemento motivador. Xogos variados, individuais e colectivos, 

con metodoloxía concreta e cun tempo adecuado, tendo sempre en conta os 

obxectivos que queremos conseguir: velocidade, memoria, comprensión... 

As TICS serán a través do ordenador e da PDI un material idóneo en canto a 

motivación e creatividade: presentando, elaborando, colgando producións tanto 

doutros como as nosas propias... 

Así, os nenos poderán expresar as súas impresións a través de diferentes 

actividades lúdicas, como cando invitamos ás familias á aula, para que 

compartan actividades de lectura cos seusfillos, co que creamos así un clima de 

seguridade e confianza ademais de axudar a fomentar a socialización. 
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Fomentaremos tamén a responsabilidade e a autonomía cando promovemos o 

préstamo de libros a domicilio cada semana. 

ACTIVIDADES: 

- Lectura de imaxes (nombrar a imaxe, sons vocálicos, sons fonéticos 

consonánticos...) 

- Exercicios de recordo 

- Contacontos 

- Explicación dos contos 

- Iniciación á lectura de contos 

- Actividades lectoras relacionadas con momentos significativos (Día do 

Libro, aniversarios, Constitución, datas significativas para o centro...) 

- Visita a algunha Biblioteca e coñecer o seu funcionamento 

- Invitar a algún autor dos libros leídos 

- Implementar a biblioteca da aula: campaña de recoleción de libros, 

elaborar libros propios, ... 

- Uso da biblioteca do centro e de aula 

AVALIACIÓN: 

Irá enfocada a detectar as disfuncións que se produzan na súa aplicaciòn para 

reformulalo en caso necesario. A súa utilidade radicará na consecución dos 

obxectivos establecidos. 

Como instrumentos de avaliación teremos:  

- Observación directa 

- Probas de avaliación de habilidade e competencia lectora do alumnado. 

- Táboas de doble entrada relativas á utilización da Biblioteca da Aula e do 

Centro. 

- Teremos tamén presente a información recollida das familias e dos nenos. 
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13. Concreción do Plan de Convivencia 

A súa concreción está condicionada polos obxectivos elixidos neste centro. Este 

plan permite facer consciente ao alumnado da importancia de respectar as 

normas e regular a súa conducta posto que unha convivencia positiva incide 

directamente na mellora das relacións persoais de todo o centro. 

Moitos dos aspectos a desenvolver no Plan de Convivencia para Educación 

Infantil trataranse mediante actividades lúdicas, de prevención e de 

aproximación á lectoescritura xa que a linguaxe nos axuda a regular as 

conductas. 

Algúns dos obxectivos son: 

-Desenvolver habilidades de resolución de conflitos. 

-Mellorar a relación das familias co centro.  

-Fomentar a educación para a igualdade. 

-Traballar a tolerancia e a frustración. 

-Fomentar a responsabilidade. 

-Respectar a diversidade evitando calquera discriminación. 

-Crear un ambiente óptimo de convivencia entre o alumnado, pais e mestres. 

Os contidos e actividades no noso ciclo serán as normas, rutinas, orde, 

habilidades sociais, tarefas e responsabilidades, uso do material, causas e 

consecuencias dos nosos actos…, sendo fundamental o traballo cooperativo e 

fomentando a aprendizaxe significativa na que o neno/a será o verdadeiro 

protagonista. 

O obxectivo global é mellorar a convivencia no centro, para iso propóñense os 

seguintes obxectivos: 

▪ Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por razón 

de nacemento, raza, sexo, idade, crenza ou relixión. 

▪ Fomentar a implicación das familias, tanto na transmisión de valores aos 
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seus fillos que favorezan a convivencia na familia, no centro e na sociedade, 

como na súa participación nas actividades do centro e na colaboración cos 

profesores na tarefa educativa. 

▪ Previr os conflitos dentro e entre os distintos sectores da Comunidade 

Educativa. 

▪ Priorizar a educación en valores de entre os demais contidos do currículo, 

asignándolles espazos e tempos específicos. 

▪ Prever unha atención específica ao alumnado que, por diversas causas, 

presente comportamentos que alteren a convivencia no centro e a daqueloutro 

alumnado que padece as súas consecuencias. 

▪ Colaborar coa ANPA do centro, para que poida organizar actividades 

dirixidas á formación das familias, mostrándolles as ferramentas necesarias 

que contribúan á educación dos seus fillos e fillas. 

▪ Desenvolver unha coordinación adecuada entre o equipo docente para que 

se poida dar unha boa convivencia no aula. Esta deberá establecerse sobre o 

esencial, marcando unha actuación coherente nos temas que ateñen a normas 

básicas da clase. 

Ademais destes obxectivos xerais na enquisa sobre convivencia escolar 

cumprimentada polos profesores/as, destácanse unha serie de iniciativas 

sinaladas por unha parte deles: 

▪ Reforzar a disciplina no centro. 

▪ Unificar os criterios de actuación entre o profesorado. 

▪ Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións. 
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▪ Mellorar as relacións entre profesorado e familias. 

▪ Mellorar os recursos do centro educativo. 

▪ Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos. 

▪ Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado. 

▪ Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo. 
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Para deseñar a nosa Programación Didáctica consultamos diversas fontes. 

Entre elas destacamos a seguinte bibliografía: 

BASSEDAS, E., HUGUET, T., SOLÉ, I. (2008): Aprender y enseñar en educación 

infantil.  Barcelona: Graó. 

ESCAMILLA, A. (2009): Programación y unidades didácticas en infantil y 

primaria desde una perspectiva competencial. Barcelona: Graó. 

FERREIRO YÁNEZ, B. (2006): Experiencia práctica: solución de conflictos en la 

educación infantil. Revista digital: Investigación y Educación. N.º 23 (xullo 2006) 

CSI-CSIF 

GALLEGO ORTEGA, J.L.(Coordinador) (2007): Educación Infantil. Málaga: 

Ediciones Aljibe. 

GASSÓ, A. (2004): La educación infantil. Métodos, técnicas y organización. 

Barcelona: Ediciones CEAC. 

IBÁÑEZ SANDÍN, C. (2003): El proyecto de educación infantil y su práctica en el 

aula. Madrid: La muralla. 

PANIAGUA, G. E PALACIOs, J. (2007): Educación Infantil. Respuesta educativa 

a la diversidad. Madrid: Alianza Editorial. 

QUINTO BORGHI, B. (2005): Los talleres en educación infantil. Barcelona: Graó.  

SAINZ DE VICUÑA, P. (2003): Didáctica de la Educación infantil. La metodología 

en la educación infantil. Subdirección general de Información y Publicaciones del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

VVAA (Coord. ANTON, M.) (2007): Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus 

agentes y práctica cotidiana. Barcelona: Graó. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 Citando a Pérez Gómez, a programación, no contexto pedagóxico, é o conxunto 

de accións mediante as cales transfórmanse as intencións educativas máis xerais en 

propostas didácticas concretas que permitan acadar os obxectivos. 

A programación debe ter unha función orientadora, ordenar e dar sentido ao que se 

fai, promover a reflexión sobre a práctica docente e proporcionar calidade ao proceso. 

As prescripcións normativas, os fundamentos pedagóxicos, a natureza dos 

contidos a impartir, o contexto en que se vai desenvolver a miña labor e as 

características dos meus alumnos/as orientaron esta  programación, perseguindo a 

operatividade e a utilidade da mesma. 

O feito de que esta preacción docente sexa fundamental non quere decir que teña 

que ser ríxida ou inamovible nos aspectos que recolla, máis ben ao contrario. A miña 

programación, como base da posterior actividade docente, está aberta aos reaxustes 

que os imprevistos e a propia diversidade do alumnado suxiran; así, á anticipación 

unirei flexibilidade, características que por outra banda impregnan toda a organización 

curricular 

A Educación Física foi adquirindo maior importancia ao longo dos anos, ata chegar 

á situación actual, considerándose unha área curricular máis do sistema educativo actual, 

con grande repercusión na formación integral do individuo, obxectivo principal do noso 

Sistema Educativo. 

Esta área, xunto coas demais, interésase polo desenvolvemento global da 

persoa. A Educación Física pon de manifesto, ademais da actividade corporal, o 

intelecto e os aspectos afectivos; polo tanto, busca a educación integral, de forma global 

e construída sobre as súas vivencias. 

Hai que comprender o grande valor que representa a nosa área: o noso corpo é o 

vínculo de relación co ámbito que nos rodea e co resto das persoas coas que 

convivimos. 

Así, algúns dos beneficios que achega a Educación Física son: o descubrimento do 

esquema corporal e lateralidade (imprescindibles para evitar problemas de lectoescritura), 

a toma de conciencia da importancia do corpo, da súa condición física, nivel de 



 

habilidades, saúde, condutas expresivas, busca positiva do ocio e tempo libre, xogo... 

Favorece unha mellor calidade de vida, ademais de fomentar a integración/inclusión, a 

coeducación, a socialización... Todo iso, aplicable na vida cotiá. 

Seguindo a José María Cagigal, "A Educación Física busca contribuír á formación 

global do individuo a través do movemento". 

O DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, (en adiante Decreto 105/2014) 

indica que a área de Educación física ten como finalidade principal a competencia motriz 

dos alumnos e das alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, 

procedementos, actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que 

realiza un individuo no seu medio e cos demais e que permite que o alumnado supere os 

diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación física como na 

súa vida cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de 

desenvolvemento psicomotor, prestando especial sensibilidade á atención a diversidade 

nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e sempre buscando a integración dos 

coñecementos, os procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta 

motora fundamentalmente. 

 

2. RELACIÓN COS ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

 

O DECRETO 105/2014, entende  por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e 

etapas educativas. O currículo está integrado por: os obxectivos, as competencias, os 

contidos, os criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, 

e a metodoloxía didáctica.  

 



 

2.1.Obxectivos 

 

Son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o 

proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin.  

Todas as áreas deben favorecer o desenvolvemento dos obxectivos xerais de 

Educación Primaria e, polo tanto, a área de Educación Física tamén contribuirá á súa 

consecución 

Según o DECRETO 105/2014, a educación primaria contribuirá a desenvolver nos 

nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan:  

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabili-

dade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per-

soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas.  

 
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 



 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro-

blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá.  

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 

Galicia.  

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co-

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.  

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais.  

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respec-

tar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social.  

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado.  

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual.  

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico.  

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan-

tes á cultura e á sociedade galegas. 

 



 

2.2. Competencias clave  

Son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. Son  as seguintes: 

1º. Comunicación lingüística (CCL).  

2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).  

3.º Competencia dixital (CD).  

4º. Aprender a aprender (CAA).  

5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Relaciónanse coa área do seguinte xeito:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística: a E.F. desenvólvea dende varios flancos 

comunicativos tanto verbais como corporais e ademais o vocabulario específico. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en Ciencias e Tecnoloxías: 

apreciación de distancias, interpretación dos símbolos, formación de figuras xeométricas 

co corpo... rso. 

 

3. Competencia dixital: uso das Tics para conseguir información relacionada con esta 

área. 

 

4. Competencia social e cívica: é intrínseco ás clases de E.F. xa que se suceden as 

actividades grupais de cooperación, de traballo en equipo... 

 

5. Competencia en conciencia e expresións culturais: a cal vai claramente reflectida 

nos contidos da expresión corporal.  

 



 

6. Competencia para aprender a aprender: esta competencia está relacionada coa 

metodoloxía e polo tanto haberá que presentar distintos tipos de metodoloxías para así 

consigan a súa autonomía. 

En xeral desenvolverémola en todo o curso pero especialmente nas unidades con 

metodoloxía non directivista e que fomente a aprendizaxe por descubrimento  

 

7. Competencia en sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: buscarémola 

mediante o seu autocoñecemento, incrementando as súas habilidades e capacidades, 

cunha metodoloxía que promova a busca de coñecementos por parte do alumnado, 

 

2.3. Bloques de contidos (Intradisciplinariedade) 

 

Son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen 

ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de 

competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbi-

tos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas 

en que participe o alumnado. 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de organi-

zar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado atendendo á configuración 

cíclica do ensino da área, construíndo uns contidos sobre os outros, como unha estrutura 

de relacións observables de forma que se facilite a súa comprensión e aplicación en con-

textos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica unha organización 

pechada, pola contra, permitirá organizar de diferentes maneiras os contidos, adoptando a 

metodoloxía máis axeitada ás características destes e do grupo de alumnos e alumnas. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

– Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción.  

– Bloque 3. Habilidades motrices.  

– Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

– Bloque 5. Actividade física e saúde.  



 

– Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas.  

 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

 

Este tipo de contidos, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que se trataaspectos 

como: os valores que teñen como referente o corpo. O movemento e a relación coa 

contorna, a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e a aceptación 

das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzó, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a 

integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación. 

 

BLOQUE 2: O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 

Céntrase nas capacidades perceptivo-motoras (esquema corporal, espacialidade e 

temporalidade, así como lateralidade) e no equilibrio. É moi importante, sobre todo, no 

primeiro ciclo. Dentro do esquema corporal, trabállase o ton muscular, a respiración e 

relaxación. 

 

BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

Recóllense contidos asociados ás habilidades. Aparecen as capacidades físicas 

básicas, a coordinación e as habilidades motoras básicas e específicas. Ademais, 

incídese no traballo noutros medios, como o medio natural ou o medio acuático. 

 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 

Baséase na expresión e comunicación do corpo, utilizando como recursos 

expresivos o xesto e o movemento. Incorpóranse aspectos como imitacións, 

representacións, dramatizacións, adaptación a ritmos, execución de bailes e danzas... 

 

BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

Téñense en conta varios aspectos como a hixiene (tanto corporal como postural), a 

alimentación, os efectos da actividade física (especialmente do incremento da condición 



 

física) na saúde e o establecemento de medidas de seguridade e prevención de 

accidentes na práctica da actividade física. 

 

BLOQUE 6: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Este pode ser un bloque de aplicación dos diversos contidos incluídos nos demais 

bloques, un enfoque metodolóxico que nos axude no desenvolvemento dos outros 

bloques. Ademais, ten importancia en si mesmo, incorporándose contidos sobre recursos, 

regras e práctica de diferentes tipos de xogos e deportes, estratexias utilizadas 

(cooperación, oposición) así como xogos e deportes populares e tradicionais. 

 

2.4. Criterios de avaliación 

 

Son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen 

aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma 

en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

 

2.5. Estándares aprendizaxe 

 

Son as especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en 

cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables.  

 
2.6. Metodoloxía didáctica 

 
É o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas 

polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados 

 

2.7. Outras áreas (Interdisciplinariedade) 

 

Para favorecer a aprendizaxe significativa, buscarase un enfoque globalizador polo 

que, ao elaborar as actividades de ensino-aprendizaxe, intentaremos vincular as 



 

aprendizaxes propias da área de Educación Física co resto das áreas. Por iso, na medida 

do posible, colaborarase cos/as docentes das outras áreas para abordar os contidos de 

forma global. A área de Educación Física pódese vincular coas demais do seguinte xeito: 

 

Área de Matemáticas: Algúns aspectos en común son os puntos e sistemas de 

referencia (situación dun obxecto no espazo, distancias, desprazamentos, xiros), 

representación elemental do espazo, agrupacións e operacións básicas, disposicións 

xeométricas... 

 

Área de Educación Artística: Componse de Música e Plástica. Respecto á Música, 

poderíase relacionar cos aspectos temporais (ritmo, duración, secuencia, velocidade...), o 

corpo como instrumento de expresión e comunicación (recursos expresivos, xesto, 

movemento), danzas e bailes... 

Respecto á Plástica, coa imaxe como elemento de comunicación, a construción de 

xoguetes con material de escoura, a utilización de diversos materiais e recursos... 

 

Áreas de Ciencias naturais e ciencias sociais:  

Trabállase a percepción do propio corpo (identificación e localización dos principais 

órganos), percepción espacial (orientación, puntos cardinais, distancias), identificación de 

situacións de colaboración en conflitos sociais e culturais, participación na toma de 

decisións do grupo... 

 

Áreas de Lingua Castelá, Galega e Estranxeira:  

Vincúlase, principalmente, con sistemas e elementos de comunicación verbal e non 

verbal (imaxe, son, xesto, movemento…) 

 

2.8. Elementos transversais 

 

O artigo 11 do Deccreto 105/2014 sinala o seguinte acerca dos elementos 

transversais 

 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada 

curso, 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 en todas as disciplinas. 



 

 

 

Existe un conxunto de contidos de diferente natureza que deben estar presentes 

nos diferentes proxectos e programacións curriculares que realicen os equipos docentes. 

Contidos aos que as sociedades son especialmente sensibles.  

 

Comprensión lectora e as tecnoloxías da información e comunicación: 

Traballarase de xeito conxunto mediante a búsqueda de información 

Emprendemento: mediante o traballo en metodoloxías de búsqueda, como o 

descubrimento guiado e a resolución de problemas 

Comunicación audiovisual: mediante o visionado de vídeos relacionaos coa 

disciplina 

Educación cívica e constitucional: Axudaranos á convivencia cos demais e ao 

respecto polos valores máis importantes da nosa sociedade. Traballarase 

constantemente. 

 

Educación para a paz: A práctica de actividade física de cooperación/oposición, 

propicia situacións de tensión e rivalidade que é necesario resolver co diálogo. Á vez son 

útiles para promover actitudes de convivencia, respecto, solidariedade... 

 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexo: Respectaranse as 

características de cada un/ha, contribuíndo a eliminar os estereotipos sexistas. 

 

Educación ambiental: Dende a nosa área promoveranse actividades que axuden a 

coñecer, gozar, respectar e coidar o ámbito. 

 

Educación sexual: Traballarase acorde coa educación para a saúde (por exemplo, 

coñecemento do corpo), contribuíndo así a unha mellor calidade de vida. 

 

Educación para a saúde e calidade de vida: Relaciónase directamente cun dos 

bloques de contidos da área, polo que se desenvolve en boa medida. 

Educación para o tempo libre: Ensinarase a gozar do tempo libre por medio da 

actividade física en contacto coa natureza, a través de xogos tradicionais... 

 



 

Educación para o consumidor: É importante desmitificar a carga consumista que 

teñen os artigos deportivos e, sobre todo, algunhas marcas e personaxes públicos. 

 

Educación vial: Fomentaranse hábitos encamiñados á creación do sentido vial, 

exploración do ámbito urbano e desprazamentos nel de forma autónoma e segura. 

 

2.9.  Relación cos Programas Educativos 

 

O Título III do Decreto 105/2014 indica que no centro desenvolveranse uns plans 

considerados de gran importancia para a aprendizaxe do alumnado e o seu 

desenvolvemento na sociedade actual. Impulsados pola Administración Educativa de 

Galicia, en cada centro educativo débense levar a cabo: 

 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO: Os centros docentes deberán incluír dentro do seu 

proxecto educativo un programa de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de 

Centro). Dende a nosa área fomentaremos a lectura proporcionando follas informativas 

sobre os contidos tratados nas sesións. Tamén se favorecerá con lecturas propias da 

nosa área, en páxinas web, prensa deportiva ou con aplicacións educativas tipo CLIC. 

 

EDUCACIÓN DIXITAL: a LOE ten como finalidade a inclusión das TIC como recurso no 

proceso de ensino-aprendizaxe, para que o alumnado acade unha competencia dixital, 

polo que algunhas sesións se realizarán na aula de informática. Ademais de contar cun 

portátil no ximnasio para o alumnado que non poda realizar act. física. 

 

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES: Facilitando que as opción máis 

saudables no tempo de lecer sexan as máis fáciles de elexir, acercando o exercicio físico 

e o deporte ao alumnado 

 



 

3. ASPECTOS EVOLUTIVOS DOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3. 1. Aspectos evolutivos de 6 a 8 anos. 

 

Desenvolvemento psicomotor: 

Paso do movemento global ao diferenciado, progresivo representación da acción do corpo 

o que permite un desenvolvemento do control postural e respiratorio, afirmación definitiva 

da lateralidade, diferenciación esquerda dereita e a independencia dos brazos respecto 

do corpo.  

Desenvolvemento social: 

Saída da contorna familiar, aparición das relacións sociais.  

Desenvolvemento intelectual:-Período de transición entre o período preoperativo e das 

operacións concretas. -Organización da función representativa, aparición de tarefas 

mentais semirreversibles, paso progresivo do pensamento egocéntrico e sincrético ao 

pensamento descentrado e analítico e imbricación do mundo intelectual e do mundo 

afectivo.  

Desenvolvemento afectivo: 

Resolución do complexo de edipo e adquisición progresiva de equilibrio emotivo. 

 

3. 2. Aspectos evolutivos de 8 a 10 anos. 

 

Desenvolvemento psicomotor. 

*Toma conciencia dos diferentes segmentos corporais.  

* Posibilidades de relaxamento global e segmentado.  

* Independencia funcional de diversos segmentos e elementos corporais. 

Desenvolvemento socia 

* Xuízos de formación de cuadrillas Protagonismo e liderado.  

* Afán de aventuras e prestixio social 

 * Competitividade  

* Aceptación do mando social dominante.  

Desenvolvemento Intelectual 

* Subperíodo de operacións concretas. 

* Constitución de esquemas operativos, reversibilidade, conservación, agrupacións, 

casualidade.. 

* Operacións simples e concretas.  



 

Desenvolvemento afectivo. 

-Equilibrio emotivo.  

-Extraversión  

-Bo axuste ás normas sociais. 

 

3. 3. Aspectos evolutivos de 10 a 12 anos. 

 

Desenvolvemento psicomotor 

-Independencia funcional, independencia dereita-esquerda, de brazos -pernas respecto 

do tronco e transposición do coñecemento de si mesmo ao coñecemento dos demais. 

Desenvolvemento social.  

-Xorden as primeiras diferenzas entre o comportamento social de nenos e nenas. -

Redución dos grupos de amigos, oposición ao mundo social e idade dos segredos.  

 

Desenvolvemento intelectual. 

 -Comeza o período do pensamento abstracto, separacióndo mundo interior do exterior  

 

Desenvolvemento afectivo.  

-Boa relación co adulto e mestre, inicio da pubertade aparición da intimidade, 

identificación sexual, reactivación das tendencias infantís reprimidas. 

 

4. ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 

 

Estas necesidades identificaranse de xeito temperá e rexeranse polos principios de 

normalización e inclusión. Son de tres tipos: 

 

Alumnos/as que presentan necesidades educativas especiais: Son os que 

requiren, por un período da súa escolarización ou ao longo de ela, determinados apoios e 

atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de 

conduta. Non se levará a cabo, na área de Educación Física, adaptación curricular 

significativa ou reforzo educativo xa que, coa axuda do/a docente, adaptaranse as sesións 

e rexeranse, como se comentou mais arriba, polos principios de normalización e inclusión. 

 

Alumnos/as con altas capacidades intelectuais: Serán obxecto dunha atención 

específica, adoptando as medidas necesarias para identificar e avaliar de forma temperá 



 

as súas necesidades e para a súa escolarización. Estes nenos/as, en Educación Física, 

non adoitan necesitar unha atención directa porque, xeralmente, se adaptan ao ritmo de 

aprendizaxe dos demais compañeiros/as. 

 

Alumnos/as con integración tardía no Sistema Educativo Español: 

Favorecerase a súa incorporación ao sistema educativo. Non sairán de clase en 

Educación Física, segundo a orde do 20 de febreiro de 2004, que regula a atención ao 

alumnado estranxeiro. 

 

5. METODOLOXÍA 

 

A LOMCE define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito 

consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro 

dos obxectivos suscitados. 

 

A metodoloxía responde ao como ensinar e pódese definir como estratexia ou 

método didáctico que se establece para o desenvolvemento dos contidos e a adquisición 

dos obxectivos. A elección dunha ou outra metodoloxía estará determinada polos 

obxectivos a alcanzar, os contidos a desenvolver, características do alumnado, as 

actividades...; de maneira que, todos estes elementos, sexan coherentes entre si. 

A continuación, e seguindo a Muska Mosston, dáse unha breve información dos 

estilos de ensino que, á súa vez, se utilizarán nas distintas unidades didácticas: 

 

Mando directo: o mestre/a leva o mando da sesión, debendo os nenos/as 

responder aos estímulos ou esixencias que se lle formulan. O seu esquema é o seguinte: 

Demostración – Explicación – Execución - Avaliación 

Caracterízase pola disciplina, as disposicións xeométricas e as respostas ao 

unísono. O docente establece os obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, 

calidade ... e observa as accións do alumnado. Baséase na imitación do modelo e permite 

un grande control da clase. Procuraremos non empregar este estilo de ensino aínda que, 

en ocasións, é necesario (por exemplo, a imitación do modelo mencionada 

anteriormente). 

 



 

Asignación de tarefas: o esquema de clase é o mesmo que no mando directo 

pero, neste estilo, é o alumno/a quen escolle o momento de comezo da tarefa, o ritmo, 

número de repeticións, ... Se respecta, polo tanto, o principio de individualización, 

axustándose ás diferenzas de cada un. Segundo Muska Mosston (1978) está considerado 

como un dos estilos que máis motiva. 

 

Ensino recíproco: o alumno/a pasa a ser profesor/a, de maneira que é 

observador/a e corrector/a. O docente decide as tarefas e exercicios que se van realizar, 

ademais do patrón de organización da clase. Só se debe corrixir aos observadores/as. 

 

Descubrimento guiado: o docente propón unha tarefa para que o alumno/a 

descubra a solución e, á súa vez, guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a 

devandita solución. O esquema é o seguinte: Disonancia cognitiva – Investigación - 

Descubrimento 

O mestre/a dará pistas e, pasará á seguinte, cando a resposta anterior sexa 

correcta. No caso de haber varias respostas posibles darase un indicio para que o 

alumnado se decida por unha. 

 

Resolución de problemas: segue o mesmo esquema que o estilo anterior pero a 

diferenza fundamental é que non se encamiña a unha solución determinada senón que 

existen varias solucións igualmente válidas. É un estilo moi motivador e facilita a 

adquisición de aprendizaxes significativas. 

 

Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesións da 

programación. Cagigal (1957) defíneo como unha "acción libre, espontánea, 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúanse nunha limitación 

espacial e temporal, conforme a unhas determinadas regras, establecidas ou 

improvisadas, e os elementos informativos da cal son a tensión". 

 

A súa utilización é recomendable en Educación Primaria debido a moitas das súas 

características: divertido, educativo, evasivo, motivante, libre, gratuíto, ficticio, incerto, 

convencional...; ademais de que favorece unha aprendizaxe por parte de o alumno/a 

adaptativa, creativa, coeducativa, espontánea, natural, significativa, integral e persoal. O 

alumno/a aprende de forma placentera e sen decatarse, pero de forma significativa. 

 



 

Ademais, seguiranse as seguintes pautas de actuación: 

Prepararanse sempre as clases para evitar rutina e improvisación. 

 Daranse explicacións breves, claras e concretas dende lugares visibles. 

 Crearase un clima de atención. 

 Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios. 

 Utilizarase vocabulario axeitado segundo o nivel dos alumnos/as. 

 

Por outro lado, o ensino débese de adaptar aos novos tempos e hai que aproveitar 

as vantaxes que as TICs nos ofrecen. Fomentarase, entre os alumnos/as, o uso das TICs, 

as cales se usarán nalgunhas das unidades didácticas. 

 

6. COCNCRECIÓN CURRICULAR PARA SEXTO DE PRIMARIA 

A área de Educación física ten como finalidade principal a competencia motriz dos 

alumnos e das alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, 

actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo 

no seu medio e cos demais e que permite que o alumnado supere os diferentes 

problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación física como na súa vida 

cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de desenvolvemento 

psicomotor, prestando especial sensibilidade á atención a diversidade nas aulas, 

utilizando estratexias inclusivas e sempre buscando a integración dos coñecementos, os 

procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta motora 

fundamentalmente. A competencia motriz, que non está recollida como unha das 

competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, especialmente as 

Competencias Social e Cívica, Aprender a Aprender, Sentido de Iniciativa e Espírito 

Emprendedor, Conciencia e Expresións Culturais e Matemática e Científico Tecnolóxica e, 

en menor medida, a Competencia en Comunicación Lingüística e a Competencia Dixital. 

Na educación primaria, o alumnado explorará o seu potencial motor á vez que 

desenvolve todas as súas capacidades motrices. Isto implica mobilizar toda unha serie de 

habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de 

ensino-aprendizaxe, nas que a experiencia individual e colectiva permitan adaptar a 

conduta motriz a diferentes contornas.  

Nesta etapa, as competencias adquiridas deben permitir comprender o seu corpo, 

as súas posibilidades e desenvolver as habilidades motrices básicas con complexidade 

crecente a medida que se progresa nos sucesivos cursos. As propias actividades 



 

axudarán ademais a desenvolver a relación cos demais, o respecto,a atención especial á 

igualdade de xénero, entendendo as diferenzas en canto as capacidades psicofísicas 

entre as nenas e os nenos, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o 

traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo 

para lograr metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa 

individual. 

A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante 

recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter 

motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e 

bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso 

patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais. 

A proposta curricular de Educación física permitirá organizar as aprendizaxes dos 

alumnos e as alumnas ao longo do paso polo sistema educativo, tendo en conta o seu 

nivel madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos que 

afectan de maneira transversal a todos os bloques como son as capacidades físicas e 

coordinativas, os valores sociais e individuais e a educación para a saúde. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise do que acontece e 

a creación de estratexias para facilitar a transferencia de coñecementos a outras 

situacións. 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 

relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica un 

conxunto de valores e actitudes.  

Para facilitar a concreción curricular de Educación física establécense trece 

criterios de avaliación que se concretizan nos estándares de aprendizaxe avaliables. 

Estes permitirán definir os resultados da aprendizaxes, e concretarán mediante accións o 

que alumnado debe saber e saber facer na área de Educación física. Estes estándares 

están graduados e secuenciados ao longo da etapa e, unha vez finalizada esta, deberán 

estar todos acadados e consolidados. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

Bloque 1. Contidos comúns.  

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 



 

Bloque 3. Habilidades motrices.  

Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

Bloque 5. Actividade física e saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de 

organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado atendendo á 

configuración cíclica do ensino da área, construíndo uns contidos sobre os outros, como 

unha estrutura de relacións observables de forma que se facilite a súa comprensión e 

aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica 

unha organización pechada, pola contra, permitirá organizar de diferentes maneiras os 

contidos, adoptando a metodoloxía máis axeitada ás características destes e do grupo de 

alumnos e alumnas. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao 

longo do curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata 

aspectos como: os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación coa 

contorna,a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das 

regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as 

actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación.  

Como consecuencia de todo o anterior, establécense unha serie de orientacións 

metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así como a 

consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do 

alumnado: 

A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata 

o punto de converter o xogo no contexto ideal para a maioría das aprendizaxes. 

A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben 

asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo de toda a etapa. 

As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das 

tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 



 

O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de 

materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe 

dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os 

procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de 

materiais e recursos, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a 

resolución de problemas, o traballo por retos ou a cooperación. 

Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos 

nosos alumnos e alumnas suxeitos activos na xestión da súa saúde e na adquisición de 

hábitos de vida saudable. 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre 

as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos educativos deben 

formular con criterios consensuados unha reflexión común e compartida sobre a eficacia 

das diferentes propostas metodolóxicas. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 



 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ k 

▪ m 

▪ B1.1. Valoración e aceptación da propia 
realidade corporal e a das demais 
persoas 

▪ B1.2..Adopción de actitudes de 
colaboración, tolerancia, respecto e 
resolución pacífica dos conflitos na 
práctica de xogos e outras actividades 
físicas. 

▪ B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificultades 
propias da práctica da actividade física. 

▪ B1.4. Actitudes de aceptación, respecto 
e valoración cara a un mesmo, aos 
compañeiros e compañeiras e ao 
medio. 

▪ B1.1. Opinar coherentemente con 
actitude crítica tanto desde a 
perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as 
posibles situacións conflitivas 
xurdidas, participando en debates, e 
aceptando as opinións das demais 
persoas. 

▪ EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as 
modas e a imaxe corporal dos modelos 
publicitarios.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 
compañeiras as características dun xogo 
practicado na clase e o seu desenvolvemento. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente 
as condutas inapropiadas que se producen na 
práctica ou nos espectáculos deportivos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.1.4. Demostra un nivel de autoconfianza 
axeitada ás súas capacidades. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ i ▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para obter 
información, relacionada coa área. 

▪ B1.6 Integración das tecnoloxías da 
información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe. 

 

▪ B1.2. Extraer e elaborar información 
relacionada con temas de interese na 
etapa, e compartila, utilizando fontes 
de información determinadas e 
facendo uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación como 
recurso de apoio á área. 

▪ EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar e extraer a información que se lle 
solicita. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 
atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza, e utilizando programas de 
presentación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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▪ EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 
coherente e exprésase de forma correcta en 
diferentes situacións e respecta as opinións 
dos e das demais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ k 

▪ l 

▪ n 

▪ B1.7. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no 
nivel de habilidade. 

▪ B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física. 

▪ B1.9. O coidado do corpo e a 
consolidación de hábitos de hixiene 
corporal. 

▪ B1.10. Coñecemento da normativa 
básica de circulación en rúas e 
estradas. 

▪ B1.11. Identificación e respecto, ao 
realizar saídas fóra do colexio, dos 
sinais básicos de tráfico que afectan 
aos peóns e peoas e ás persoas 
ciclistas. 

▪ B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e ás 
demais persoas nas actividades 
físicas, en distintos contornos 
incluíndo a natural e nos xogos, 
aceptando as normas e regras 
establecidas e actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo en 
equipo. 

▪ EFB1.3.1. Participa activamente nas 
actividades propostas buscando unha mellora 
da competencia motriz. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en 
diferentes situacións, resolvendo problemas 
motores con espontaneidade e creatividade. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado 
e hixiene do corpo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización 
de material utilizado nas clases. 

▪ CSC 

▪ EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda e o resultado das competicións 
con deportividade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de 
educación viaria en contornos habituais e non 
habituais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

 

▪ b 

▪ k 

▪ m 

▪ B2.1. Valoración e aceptación da propia 
realidade corporal e a das demais 
persoas mostrando una actitude crítica 
cara ao modelo estético-corporal 
socialmente vixente. 

▪ B2.2. Seguridade, confianza nun 
mesmo e nas demais persoas. 

▪ B2.3. Autonomía persoal: autoestima, 
expectativas realistas de éxito. 

▪ B2.1. Valorar, aceptar e respectar a 
propia realidade corporal e a das 
demais persoas, mostrando unha 
actitude reflexiva e crítica. 

▪ EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 
realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e nenas da 
clase. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias 
e valoración do esforzo que comportan as 
aprendizaxes de novas habilidades. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

▪ b 

▪ j 

▪ k 

▪ B3.1. Adaptación da execución das 
habilidades motrices a situacións de 
práctica de complexidade crecente, con 
eficiencia, seguridade e creatividade.  

▪ B3.2. Realización combinada de 
desprazamentos, saltos, xiros, 
lanzamentos e recepcións. 

▪ B3.3. Adaptación das habilidades 
motrices a contornos de práctica non 
habituais que favorezan toma de 
decisións, con seguridade e autonomía: 
o medio natural. 

▪ B3.1. Resolver situacións motrices con 
diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

▪ EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a 
diferentes tipos de contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas 
axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais e mantendo o equilibrio 
postural. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de 
salto a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, axustando a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais e mantendo o 
equilibrio postural. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ B3.4. Control e dominio motor e 
corporal desde unha formulación previa 
á acción. 

▪ B3.5. Mellora das capacidades físicas 
básicas de forma xenérica e orientada á 
execución das habilidades motrices, 
recoñecendo a influencia da condición 
física na mellora destas. 

▪ B3.6. Autonomía e confianza nas 
propias habilidades motrices en 
situacións e contornos non habituais. 

▪ B3.7. Valoración do esforzo e o traballo 
ben executado desde o punto de vista 
motor como base para a propia 
superación. 

 

▪ B3.8. Disposición favorable a participar 
en actividades físicas diversas 
aceptando as propias posibilidades e 
limitacións, así como a existencia de 
diferenzas no nivel de habilidade. 

▪ EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 
básicas de manipulación de obxectos 
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a 
diferentes tipos de contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, 
aplicando correctamente os xestos e utilizando 
os segmentos dominantes e non dominantes. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices de xiro 
a diferentes tipos de contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo 
en conta os tres eixes corporais e os dous 
sentidos, e axustando a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais e mantendo o 
equilibrio postural. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 
posicións e superficies. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas 
e xogos no medio natural ou en contornos non 
habituais, adaptando as habilidades motrices á 
diversidade e incerteza procedente do contorno 
e ás súas posibilidades. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

▪ b 

▪ d 

▪ j 

▪ B4.1. O corpo e o movemento. 
Exploración, conciencia e gozo das 
posibilidades e recursos da linguaxe 
corporal. 

▪ B4.1. Utilizar os recursos expresivos 
do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando 
sensacións, emocións e ideas. 

▪ EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 
ideas, sentimentos, utilizando os recursos 
expresivos do corpo individualmente, en 
parellas ou en grupos. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 
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▪ k 

▪ m 

▪ o 

▪ B4.2. Recoñecemento e utilización 
creativa das zonas corporais e 
compoñentes do movemento expresivo: 
espazo, tempo e a intensidade. Zonas 
corporais: de equilibrio (pernas e pés), 
de forza (centro de gravidade corporal), 
de autoridade (peito, ombreiros, brazos) 
e expresiva (rostro, mirada e pescozo). 

▪ B4.3. Expresión e comunicación de 
sentimentos e emocións individuais e 
compartidas a través do corpo, o xesto 
e o movemento. 

▪ B4.4. Execución de bailes ou danzas do 
folclore popular galego valorando a 
importancia da súa conservación e 
difusión. Execución de danzas do 
mundo valorando a diversidade como 
factor de enriquecemento individual e 
colectivo. 

▪ B4.5. Participación na composición e 
execución de producións grupais a 
partir de estímulos rítmicos, musicais, 
poéticos... Elaboración de bailes, 
coreografías simples ou montaxes 
expresivas. 

▪ EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma 
creativa movementos a partir de estímulos 
rítmicos ou musicais, individualmente, en 
parellas ou grupos. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo bailes 
e danzas representativas da cultura galega e 
doutras culturas, seguindo unha coreografía 
establecida. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 
composicións grupais en interacción cos 
compañeiros e compañeiras utilizando os 
recursos expresivos do corpo e partindo de 
estímulos musicais, plásticos ou verbais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ j 

▪ B4.6. Desenvolvemento das habilidades 
motrices básicas, xenéricas e 
específicas e da condición física, 

▪ B4.2. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 

▪ EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica 
implicada de forma máis significativa nas 
actividades expresivas. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 
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▪ k participando en actividades artístico 
expresivas.  

▪ B4.7. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as montaxes ou 
coreografías de actividades artístico-
expresivas (espazos, materiais, 
tempos...) para adaptalas ás 
necesidades do grupo. 

práctica de actividades artístico-
expresivas. 

▪ EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para 
a mellora das habilidades motrices implicadas 
nas actividades artístico-expresivas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ B5.1. Autonomía na hixiene corporal 
(vestimenta e aseo tras o exercicio) e 
adquisición de hábitos posturais e 
alimentarios saudables (incluída a 
correcta hidratación durante e despois 
do exercicio). 

 

▪ B5.2. Recoñecemento dos beneficios 
da actividade física na saúde integral da 
persoa e identificación crítica das 
prácticas pouco saudables 
(sedentarismo, abuso do lecer 
audiovisual, adicción ás novas 
tecnoloxías, consumo de tabaco ou 
alcohol...). Valoración do xogo e o 
deporte como alternativas aos hábitos 
nocivos para a saúde. 

▪ B5.3. Adquisición de hábitos de 
quecemento (global e específico), de 
dosificación do esforzo e recuperación, 
necesarios para previr lesións. 

▪ B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

▪ EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 
capacidades físicas. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 
alimentación coa actividade física (horarios de 
comidas, calidade/cantidade dos alimentos 
inxeridos etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos 
do exercicio físico para a saúde e os 
prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta 
desequilibrada e do consumo de alcohol, 
tabaco e outras substancias. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais 
axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 
actividade física, recoñecendo a súa 
importancia para saúde. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 
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▪ EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 
autónoma e sistemática, valorando a súa 
función preventiva. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ k ▪ B5.4. Mellora da condición física 
orientada á saúde en función do 
desenvolvemento psicobiolóxico. 

▪ B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración 
do esforzo, tendo en conta as súas 
posibilidades e a súa relación coa 
saúde. 

▪ EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 
respecto ao seu nivel de partida das 
capacidades físicas orientadas á saúde. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia cardíaca 
e respiratoria, en distintas intensidades de 
esforzo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo 
ao tempo de duración da actividade. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.4. Identifica o seu nivel comparando os 
resultados obtidos en probas de valoración das 
capacidades físicas e coordinativas cos valores 
correspondentes á súa idade 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ k ▪ B5.5. Recoñecemento e aplicación das 
medidas básicas de prevención e 
seguridade na práctica de actividade 
física en relación coa execución motriz, 
ao uso de materiais e espazos. 

▪ B5.6. Valoración da actividade física 
como factor esencial no mantemento e 
mellora da saúde. Aprecio, gusto e 

▪ B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da práctica 
da actividade física. 

▪ EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e 
enfermidades deportivas máis comúns, así 
como as accións preventivas e os primeiros 
auxilios. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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interese polo coidado do corpo. 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ m 

▪ B6.1. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición. 

▪ B6.2. Aceptación e respecto cara ás 
normas, regras e persoas que 
participan no xogo. Elaboración e 
cumprimento dun código de xogo limpo. 

▪ B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios e 
regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma 
individual, coordinada e cooperativa e 
desempeñando as diferentes funcións 
implícitas en xogos e actividades 

▪ EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de táctica individual 
e colectiva en diferentes situacións motrices. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 
motrices básicas axustándose a un obxectivo e 
a uns parámetros espazo-temporais. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ d 

▪ k 

▪ m 

▪ o 

▪ B6.3. O xogo e o deporte como 
fenómenos sociais e culturais. Práctica 
de xogos e actividades deportivas de 
diferentes modalidades con dificultade 
crecente. 

▪ B6.4. Coñecemento, práctica e 
valoración dos xogos e deportes 
tradicionais de Galicia. Coñecemento e 
práctica de xogos doutras culturas. 

▪ B6.2. Coñecer, valorar e poñer en 
práctica a diversidade de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas, en especial 
as de Galicia. 

▪ EFB6.2.1. Expón as diferenzas, características 
e/ou relacións entre xogos populares, deportes 
colectivos, deportes individuais e actividades 
natureza. 

▪ CCL 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 
historia e a orixe dos xogos e os deportes 
tradicionais de Galicia. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos 
xogos e deportes tradicionais de Galicia 
respectando os principios e regras específicas 
destes. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ B6.5. Desenvolvemento das habilidades 
motrices básicas, xenéricas e 
específicas e da condición física, 

▪ B6.3. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 

▪ EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 
implicada de forma máis significativa nos 
exercicios. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 
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participando en xogos predeportivos e 
en predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo. 

▪ B6.6. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición. 

práctica de actividades físico-
deportivas. 

▪ EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para 
a mellora das habilidades motrices. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos e 
deportes individuais e colectivos estratexias de 
cooperación e de oposición. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, 
usando os termos e coñecementos que sobre o 
aparello locomotor se desenvolven na área de 
Ciencias da natureza. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ k 

▪ l 

▪ n 

▪ o 

▪ B6.7. Iniciación ao deporte de 
orientación (colexio, parque, medio 
natural). Toma de contacto co compás. 
Participación na organización e 
desenvolvemento de xogos de 
orientación. 

▪ B6.8. Práctica responsable de 
actividades físicas lúdicas e deportivas 
nas saídas á contorno natural de 
Galicia. 

▪ 6.9. Coñecemento, goce, coidado e 
valoración da natureza. 

▪ B6.4. Manifestar respecto cara á 
contorno e o medio natural nos xogos 
e actividades ao aire libre, 
identificando e realizando accións 
concretas dirixidas á súa preservación. 

▪ EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación 
dos residuos que se xeran as actividades no 
medio natural. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 
respectando a flora e a fauna do lugar. 

▪ CSC 

▪ CAA 

 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS MÍNIMOS EXIXIBLES PARA SEXTO CURSO 

 

Respectar aos compañeiros/as  e ao mestre/a. 

Respectar a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase 

Respectar as normas básicas de comportamento na clase e vestiarios. 

Respectar e cumplir as normas propias das clases e das actividades, incluindo traer o material exixido para as sesións 

Participar activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

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

Demostrar un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades 

Adoptar unha actitude crítica ante as modas e estereotipos dos modelos publicitarios 

Recoñecer e cualificar negativamente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos deportivos 

Participar na recollida e organización de material utilizado nas clases 

Incorporar nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo tras a actividade física, cumprindo coas normas indicadas polo mestre/a para este fin 



 

7. DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

7.1. Estrutura das sesións 

Nas sesións que se desenvolvan en cada unidade didáctica seguirase o modelo de sesión 

proposto por Santos Berrocal, por considerarse pedagoxicamente axeitado. A 

continuación, explícase cada unha das súas partes: 

 

 

 

FASE  DURACIÓN CONTIDO 

Información 
2-3’ Dáse unha breve explicación do que se pretende traballar na 

sesión. É unha fase principalmente cognitiva. É importante  

motivar cara ás tarefas a realizar. 

Animación 
5’ – 8’ Realizaranse movementos globais, para lograr unha posta en 

acción psicomotriz, cognitiva e afectiva. Así, evítanse posibles 

lesións e conséguese unha boa motivación para realizar 

eficazmente a sesión. 

Parte Principal 30-35’ É a parte da sesión onde se conseguen os obxectivos 

educativos da mesma.Utilízanse os contidos para alcanzar os 

obxectivos propostos. As tarefas estarán relacionadas e 

adaptadas a eses obxectivos. 

 Volta á calma 5’ Son unha serie de tarefas que favorecen a recuperación dos 

nenos/as tras o esforzo realizado na fase principal. 

Análise de  

resultados 

2-3’ Reflexiónase cos alumnos/as acerca da sesión coñecendo as  

súas expectativas e comentando o grao e participación, a 

progresión mantida. Aprovéitase para motivar de cara á  

próxima sesión 

 

MBerrocal) 



 

 Nas seguintes páxinas descríbese brevemente cada unha das unidades didácticas 

que forman esta programación. Hai que ter en conta que, a estrutura proposta, é flexible 

e que, en función das avaliacións inicial e continua, é posible que teñamos que adaptar as 

actividades sobre a marcha, reincidir máis nalgún aspecto... 

 

7.2. Temporalización das unidades didácticas do curso 

 

6º 
1.- Benvidos a 6º 
 
Presentación, normas 
Xogos de presentación 
Avaliación inicial. 
 
2.- Somos hábiles e coordinados VI 
 
CDX e axilidade 
HMB 
Predeportivos de ocupacións de espazos  
 
3.- Condición física III.1 
 
Avaliación inicial das capacidades físicas básicas 
Xogos onde desenvolvo as CFB 
 
4.- Xogamos coas mans e cos pés VI 
 
Coordinación óculo manual 
Coordinación óculo pédica 
Xogos e actividades predeportivas 
 
5.- Acrosport II 
 
Repaso e mellora 
Grupos por orde e lista 
Exame (cada un do grupo fai parellas, tríos…) 
Posibilidade de coreografías 
 
6.- Desafíos físicos cooperativos 
 
7.- Deportes alternativos III 
 
Kicking Ball (béisbol co pé) 
Rugby adaptado 
Béisbol 
Ultimate 
 



 

8.- Badminton III 
 
Repaso e mellora 
Golpeos en parellas e grupos 
Partidos  
 
9.- Volei II 
 
Repaso e mellora 
Dedos 
Antebrazos 
Remates 
Partidos de catchingball 
Partidos con pelotas adaptadas 
 
10. Baloncesto III 
 
Repaso e mellora 
Tiros 
Entradas a canasta 
Mellores xogos eexercicios 
Partidos  
 
11.- Habilidades ximnásticas IV 
 
Habilidades en material específico: Minitramp, reuter, quitamedos, etc. 
 
12.- Atletismo II 
 
Carreiras  
Carreiras de relevos 
Paso de vallas 
Salto de lonxitude 
Lanzamentos 
 
13. Fútbol III 
 
Partidos 
 
14. Balonmán III 
 
Repaso e mellora 
Mellores xogos e exercicios 
Partidos  
 
15.- Condición física III.2 
 
Xogos de desenvolvemento das CFB 
Traballo específico-técnico das C.F.B. 
Avaliación das capacidades físicas 
 
16.- Rematamos a aventura 



 

 
Competicións  
Xogos de exterior 

 

 

8. AVALIACIÓN 

 

Dun modo xeral podemos enunciar que: avaliar significa valorar, establecer un 

criterio de valor acerca de algo. A avaliación é definida por Sales Blasco, J. (2001), "A 

avaliación é unha valoración que se emite sobre o proceso de ensino e aprendizaxe, unha 

vez recollidos unha serie de datos, en relación cos obxectivos e intencións educativas que 

se pretenden alcanzar". 

 

Non só avaliaremos o alumnado, senón que tamén realizaremos unha análise global 

de todos os compoñentes do modelo educativo de que se trate (obxectivos, contidos, 

materiais e recursos, actuación do docente, ata a metaevaluación, que é a avaliación do 

propio sistema de avaliación). A avaliación será, atendendo ao artigo 12 de Decreto 

105/2014: 

- Global: fará referencia ao conxunto de capacidades que aparecen nos obxectivos de 

etapa. 

- Continua: avaliarase antes, durante e despois do proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Formativa: esta avaliación serviranos para mellorar durante todo o proceso. 

- Integradora: tendo en conta o proceso de ensino-aprendizaxe, os contidos curriculares e 

os criterios institucionais e departamentais. 

 

Avaliaremos o proceso de ensino aprendizaxe seguindo os tres elementos 

constitutivos de currículo relativos á avaliación como son o "Que", "Como" e "Cando" 

avaliar: 

- En relación ao "QUE AVALIAR", avaliarase o cumprimento dos elementos prescritivos do 

currículo escolar obxectivos e contidos usando como indicadores o outro elemento 

prescritivo, os criterios de avaliación. 

 

- O "CANDO AVALIAR" será en relación do momento temporal en que se realizan: 

*INICIAL: Termo acuñado por Bloom segundo o cal se realizaba ao principio para saber o 

estado en que se atopan os alumnos/ás respecto aos contidos a traballar e así adaptar as 

estratexias didácticas axeitadas.  



 

*CONTINUA: ou Formativa termo que propuxo Scriven. Utilizarase para avaliar ao longo 

do proceso e ir vendo se se cumpren os obxectivos, si se debe modificar algún aspecto e 

ademais valeranos para informar o alumnado dos erros que estea a cometer e de como 

corrixilos. 

*FINAL: a esta avaliación Scriven chamouna Sumativa. Esta avaliación serviranos para 

comprobar o grao de consecución dos obxectivos ao final de cada unidade didáctica, 

tendo sempre en conta os resultados da avaliación inicial. 

 

- Por último, apartado do "COMO AVALIAR". Neste apartado hai que dicir que a avaliación 

será predominantemente subxectiva fronte á obxectiva. A avaliación subxectiva 

basearase na observación directa e indirecta e sistemática, onde o alumnado non será 

consciente de estar sendo avaliado e deste xeito avaliaremos o seu comportamento 

normal. 

 

Como indica o Decreto 105/2014 os referentes para a valoración do grao de 

adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e 

final das disciplinas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables 

 

8.1  Instrumentos de avaliación 

 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos son os que Domingo Blázquez 

sinala de observación e de rendemento ou experimentación. Os de observación que 

utilizarei serán o rexistro anecdótico (observación directa) e listas de control e escalas de 

observación numéricas (observación indirecta). Como instrumento cuantitativos 

utilizaremos test e probas avaliatorias.  

 

8.2  Avaliación das Unidades Didácticas en base aos referentes 

 

O modus operandi será o mesmo para todas, a excepción da primeira. En primeiro 

lugar unha avaliación inicial na primeira sesión, que terá como obxectivo coñecer o nivel 

en que se atopan os alumnos/ás en relación ao que imos traballar. Realizaremos unha 

avaliación final (avaliación sumativa) na última das sesións que servirá de repaso e para 

comprobar a adquisición dos contidos traballados ao longo da Unidade Didáctica. Durante 



 

o desenvolvemento das sesións irase avaliando (avaliación continua) o alumnado 

mediante diferentes instrumentos. 

 

8.3. Criterios de valoración, calificación e promoción 
 
 

Para superar a materia debemos superar todos e cada un dos criterios mínimos 

exixibles (ver apartado da adaptación do currículo).  

 

Ademais, os estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación agrúpanse en 2 

bloques, aos que se lles da da o seguinte peso calificativo.  

No primeiro bloque cómpre obter a metade da calificación parcial para superar a 

avaliación referida 

 

 

 

Comportamento observable (de 0 a 6) 

Respecto aos compañeiros e mestre…  

Respecto das normas das actividades e da 

clase. 

Esforzo e participación 

Xestión emocional das victorias e derrotas 

 

 

 

60% 

 

Aptitudes físicas (de 0 a 4) 

 

 

40% 

 

 

 

Tras esta valoración, teremos en conta a compatibilidade e modificacións 

oportunas debido ás faltas de roupa/aseo, e de comportamento. 

 

Faltas de aseo 

 

0 faltas, prémiase con 1 punto na avaliación trimestral 

1 e 2 faltas, non se modifica a calificación 

A partir da 3ª falta inclusive, réstase 1 punto na avaliación trimestral 

 



 

Faltas de comportamento 

 

Conlevarán penalización na calificación, debido a que o saber estar nas sesión 

de educación física é un contido esencial da área, e así está reflictido nos criterios 

mínimos exixibles e nos criterios de valoración 

 

Faltas moi graves ou a reiteración de faltas de comportamento leves poden 

conlevar a valoración de insuficiente na avaliación. 

 

A avaliación final valorará as 3 avaliacións trimestrais, aínda que terase en conta 

que a terceira, no contexto de avaliación continua, pode ter máis peso que as dúas 

anteriores 

 
 
 
8.4. Rexistro e seguemento da avaliación 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A plantilla de avaliación incluirá: 

 

1. Cadro de observación directa con rexistro anecdótico 

2.- Listas de control. Que conterán os seguintes apartados: 

 

Comportamento observable nas clases e no vestiario 

Esforzo e participación 

Aptitudes físicas xerais 

Cumprimento das normas de hixiene  

Faltas de comportamento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

 

1.- CADRO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

ALUMNO CARACTERÍSTICA OBSERVADA VALORACIÓN 

   

   

   

   

   

 

 

 

2.- LISTA DE CONTROL 

 

Comportamento  

Esforzo e participación 

Aptitudes físicas 

 

 

ALUMNO COMP 

60% 

APT 

40% 

Faltas comportamento 

(Mes) 

Ausencias de material 

(Mes) 

Nota 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 Citando a Pérez Gómez, a programación, no contexto pedagóxico, é o conxunto 

de accións mediante as cales transfórmanse as intencións educativas máis xerais en 

propostas didácticas concretas que permitan acadar os obxectivos. 

A programación debe ter unha función orientadora, ordenar e dar sentido ao que se 

fai, promover a reflexión sobre a práctica docente e proporcionar calidade ao proceso. 

As prescripcións normativas, os fundamentos pedagóxicos, a natureza dos 

contidos a impartir, o contexto en que se vai desenvolver a miña labor e as 

características dos meus alumnos/as orientaron esta programación, perseguindo a 

operatividade e a utilidade da mesma. 

O feito de que esta preacción docente sexa fundamental non quere decir que teña 

que ser ríxida ou inamovible nos aspectos que recolla, máis ben ao contrario. A miña 

programación, como base da posterior actividade docente, está aberta aos reaxustes 

que os imprevistos e a propia diversidade do alumnado suxiran; así, á anticipación 

unirei flexibilidade, características que por outra banda impregnan toda a organización 

curricular 

A Educación Física foi adquirindo maior importancia ao longo dos anos, ata chegar 

á situación actual, considerándose unha área curricular máis do sistema educativo actual, 

con grande repercusión na formación integral do individuo, obxectivo principal do noso 

Sistema Educativo. 

Esta área, xunto coas demais, interésase polo desenvolvemento global da 

persoa. A Educación Física pon de manifesto, ademais da actividade corporal, o 

intelecto e os aspectos afectivos; polo tanto, busca a educación integral, de forma global 

e construída sobre as súas vivencias. 

Hai que comprender o grande valor que representa a nosa área: o noso corpo é o 

vínculo de relación co ámbito que nos rodea e co resto das persoas coas que 

convivimos. 



 

Así, algúns dos beneficios que achega a Educación Física son: o descubrimento do 

esquema corporal e lateralidade (imprescindibles para evitar problemas de lectoescritura), 

a toma de conciencia da importancia do corpo, da súa condición física, nivel de 

habilidades, saúde, condutas expresivas, busca positiva do ocio e tempo libre, xogo... 

Favorece unha mellor calidade de vida, ademais de fomentar a integración/inclusión, a 

coeducación, a socialización... Todo iso, aplicable na vida cotiá. 

Seguindo a José María Cagigal, "A Educación Física busca contribuír á formación 

global do individuo a través do movemento". 

O DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, (en adiante Decreto 105/2014) 

indica que a área de Educación física ten como finalidade principal a competencia motriz 

dos alumnos e das alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, 

procedementos, actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que 

realiza un individuo no seu medio e cos demais e que permite que o alumnado supere os 

diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación física como na 

súa vida cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de 

desenvolvemento psicomotor, prestando especial sensibilidade á atención a diversidade 

nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e sempre buscando a integración dos 

coñecementos, os procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta 

motora fundamentalmente. 

 

2. RELACIÓN COS ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

 

O DECRETO 105/2014, entende por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e 

etapas educativas. O currículo está integrado por: os obxectivos, as competencias, os 

contidos, os criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, 

e a metodoloxía didáctica.  

 

2.1.Obxectivos 

 

Son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o 

proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin.  



 

Todas as áreas deben favorecer o desenvolvemento dos obxectivos xerais de 

Educación Primaria e, polo tanto, a área de Educación Física tamén contribuirá á súa 

consecución 

Según o DECRETO 105/2014, a educación primaria contribuirá a desenvolver nos 

nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan:  

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabili-

dade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per-

soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas.  

 
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro-

blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá.  



 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 

Galicia.  

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co-

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.  

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais.  

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respec-

tar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social.  

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado.  

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual.  

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico.  

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan-

tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

2.2. Competencias clave  

Son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. Son as seguintes: 



 

1º. Comunicación lingüística (CCL).  

2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).  

3.º Competencia dixital (CD).  

4º. Aprender a aprender (CAA).  

5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Relaciónanse coa área do seguinte xeito:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística: a E.F. desenvólvea dende varios flancos 

comunicativos tanto verbais como corporais e ademais o vocabulario específico. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en Ciencias e Tecnoloxías: 

apreciación de distancias, interpretación dos símbolos, formación de figuras xeométricas 

co corpo... rso. 

 

3. Competencia dixital: uso das Tics para conseguir información relacionada con esta 

área. 

 

4. Competencia social e cívica: é intrínseco ás clases de E.F. xa que se suceden as 

actividades grupais de cooperación, de traballo en equipo... 

 

5. Competencia en conciencia e expresións culturais: a cal vai claramente reflectida 

nos contidos da expresión corporal.  

 

6. Competencia para aprender a aprender: esta competencia está relacionada coa 

metodoloxía e polo tanto haberá que presentar distintos tipos de metodoloxías para así 

consigan a súa autonomía. 

En xeral desenvolverémola en todo o curso pero especialmente nas unidades con 

metodoloxía non directivista e que fomente a aprendizaxe por descubrimento  



 

 

7. Competencia en sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: buscarémola 

mediante o seu autocoñecemento, incrementando as súas habilidades e capacidades, 

cunha metodoloxía que promova a busca de coñecementos por parte do alumnado, 

 

2.3. Bloques de contidos (Intradisciplinariedade) 

 

Son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen 

ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de 

competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbi-

tos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas 

en que participe o alumnado. 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de organi-

zar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado atendendo á configuración 

cíclica do ensino da área, construíndo uns contidos sobre os outros, como unha estrutura 

de relacións observables de forma que se facilite a súa comprensión e aplicación en con-

textos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica unha organización 

pechada, pola contra, permitirá organizar de diferentes maneiras os contidos, adoptando a 

metodoloxía máis axeitada ás características destes e do grupo de alumnos e alumnas. 

 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

– Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción.  

– Bloque 3. Habilidades motrices.  

– Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

– Bloque 5. Actividade física e saúde.  

– Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas.  

 



 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

 

Este tipo de contidos, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que se trataaspectos 

como: os valores que teñen como referente o corpo. O movemento e a relación coa 

contorna, a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e a aceptación 

das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzó, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a 

integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación. 

 

BLOQUE 2: O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 

Céntrase nas capacidades perceptivo-motoras (esquema corporal, espacialidade e 

temporalidade, así como lateralidade) e no equilibrio. É moi importante, sobre todo, no 

primeiro ciclo. Dentro do esquema corporal, trabállase o ton muscular, a respiración e 

relaxación. 

 

BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

 

Recóllense contidos asociados ás habilidades. Aparecen as capacidades físicas 

básicas, a coordinación e as habilidades motoras básicas e específicas. Ademais, 

incídese no traballo noutros medios, como o medio natural ou o medio acuático. 

 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 

Baséase na expresión e comunicación do corpo, utilizando como recursos 

expresivos o xesto e o movemento. Incorpóranse aspectos como imitacións, 

representacións, dramatizacións, adaptación a ritmos, execución de bailes e danzas... 

 

BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

Téñense en conta varios aspectos como a hixiene (tanto corporal como postural), a 

alimentación, os efectos da actividade física (especialmente do incremento da condición 



 

física) na saúde e o establecemento de medidas de seguridade e prevención de 

accidentes na práctica da actividade física. 

 

BLOQUE 6: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Este pode ser un bloque de aplicación dos diversos contidos incluídos nos demais 

bloques, un enfoque metodolóxico que nos axude no desenvolvemento dos outros 

bloques. Ademais, ten importancia en si mesmo, incorporándose contidos sobre recursos, 

regras e práctica de diferentes tipos de xogos e deportes, estratexias utilizadas 

(cooperación, oposición) así como xogos e deportes populares e tradicionais. 

 

2.4. Criterios de avaliación 

 

Son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen 

aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma 

en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

 

2.5. Estándares aprendizaxe 

 

Son as especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en 

cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables.  

 
2.6. Metodoloxía didáctica 

 
É o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas 

polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados 

 



 

2.7. Outras áreas (Interdisciplinariedade) 

 

Para favorecer a aprendizaxe significativa, buscarase un enfoque globalizador polo 

que, ao elaborar as actividades de ensino-aprendizaxe, intentaremos vincular as 

aprendizaxes propias da área de Educación Física co resto das áreas. Por iso, na medida 

do posible, colaborarase cos/as docentes das outras áreas para abordar os contidos de 

forma global. A área de Educación Física pódese vincular coas demais do seguinte xeito: 

 

Área de Matemáticas: Algúns aspectos en común son os puntos e sistemas de 

referencia (situación dun obxecto no espazo, distancias, desprazamentos, xiros), 

representación elemental do espazo, agrupacións e operacións básicas, disposicións 

xeométricas... 

 

Área de Educación Artística: Componse de Música e Plástica. Respecto á Música, 

poderíase relacionar cos aspectos temporais (ritmo, duración, secuencia, velocidade...), o 

corpo como instrumento de expresión e comunicación (recursos expresivos, xesto, 

movemento), danzas e bailes... 

Respecto á Plástica, coa imaxe como elemento de comunicación, a construción de 

xoguetes con material de escoura, a utilización de diversos materiais e recursos... 

 

Áreas de Ciencias naturais e ciencias sociais:  

Trabállase a percepción do propio corpo (identificación e localización dos principais 

órganos), percepción espacial (orientación, puntos cardinais, distancias), identificación de 

situacións de colaboración en conflitos sociais e culturais, participación na toma de 

decisións do grupo... 

 

Áreas de Lingua Castelá, Galega e Estranxeira:  

Vincúlase, principalmente, con sistemas e elementos de comunicación verbal e non 

verbal (imaxe, son, xesto, movemento…) 

 



 

2.8. Elementos transversais 

 

O artigo 11 do Deccreto 105/2014 sinala o seguinte acerca dos elementos 

transversais 

 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada 

curso, 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 en todas as disciplinas. 

 

Existe un conxunto de contidos de diferente natureza que deben estar presentes 

nos diferentes proxectos e programacións curriculares que realicen os equipos docentes. 

Contidos aos que as sociedades son especialmente sensibles.  

 

Comprensión lectora e as tecnoloxías da información e comunicación: 

Traballarase de xeito conxunto mediante a búsqueda de información 

Emprendemento: mediante o traballo en metodoloxías de búsqueda, como o 

descubrimento guiado e a resolución de problemas 

Comunicación audiovisual: mediante o visionado de vídeos relacionaos coa 

disciplina 

Educación cívica e constitucional: Axudaranos á convivencia cos demais e ao 

respecto polos valores máis importantes da nosa sociedade. Traballarase 

constantemente. 

 

Educación para a paz: A práctica de actividade física de cooperación/oposición, 

propicia situacións de tensión e rivalidade que é necesario resolver co diálogo. Á vez son 

útiles para promover actitudes de convivencia, respecto, solidariedade... 

 

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexo: Respectaranse as 

características de cada un/ha, contribuíndo a eliminar os estereotipos sexistas. 

 

Educación ambiental: Dende a nosa área promoveranse actividades que axuden a 

coñecer, gozar, respectar e coidar o ámbito. 

 



 

Educación sexual: Traballarase acorde coa educación para a saúde (por exemplo, 

coñecemento do corpo), contribuíndo así a unha mellor calidade de vida. 

 

Educación para a saúde e calidade de vida: Relaciónase directamente cun dos 

bloques de contidos da área, polo que se desenvolve en boa medida. 

Educación para o tempo libre: Ensinarase a gozar do tempo libre por medio da 

actividade física en contacto coa natureza, a través de xogos tradicionais... 

 

Educación para o consumidor: É importante desmitificar a carga consumista que 

teñen os artigos deportivos e, sobre todo, algunhas marcas e personaxes públicos. 

 

Educación vial: Fomentaranse hábitos encamiñados á creación do sentido vial, 

exploración do ámbito urbano e desprazamentos nel de forma autónoma e segura. 

 

2.9.  Relación cos Programas Educativos 

 

O Título III do Decreto 105/2014 indica que no centro desenvolveranse uns plans 

considerados de gran importancia para a aprendizaxe do alumnado e o seu 

desenvolvemento na sociedade actual. Impulsados pola Administración Educativa de 

Galicia, en cada centro educativo débense levar a cabo: 

 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO: Os centros docentes deberán incluír dentro do seu 

proxecto educativo un programa de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de 

Centro). Dende a nosa área fomentaremos a lectura proporcionando follas informativas 

sobre os contidos tratados nas sesións. Tamén se favorecerá con lecturas propias da 

nosa área, en páxinas web, prensa deportiva ou con aplicacións educativas tipo CLIC. 

 

EDUCACIÓN DIXITAL: a LOE ten como finalidade a inclusión das TIC como recurso no 

proceso de ensino-aprendizaxe, para que o alumnado acade unha competencia dixital, 

polo que algunhas sesións se realizarán na aula de informática. Ademais de contar cun 

portátil no ximnasio para o alumnado que non poda realizar act. física. 

 



 

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES: Facilitando que as opción máis 

saudables no tempo de lecer sexan as máis fáciles de elexir, acercando o exercicio físico 

e o deporte ao alumnado 

 

3. ASPECTOS EVOLUTIVOS DOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3. 1. Aspectos evolutivos de 6 a 8 anos. 

 

Desenvolvemento psicomotor: 

Paso do movemento global ao diferenciado, progresivo representación da acción do corpo 

o que permite un desenvolvemento do control postural e respiratorio, afirmación definitiva 

da lateralidade, diferenciación esquerda dereita e a independencia dos brazos respecto 

do corpo.  

Desenvolvemento social: 

Saída da contorna familiar, aparición das relacións sociais.  

Desenvolvemento intelectual:-Período de transición entre o período preoperativo e das 

operacións concretas. -Organización da función representativa, aparición de tarefas 

mentais semirreversibles, paso progresivo do pensamento egocéntrico e sincrético ao 

pensamento descentrado e analítico e imbricación do mundo intelectual e do mundo 

afectivo.  

Desenvolvemento afectivo: 

Resolución do complexo de edipo e adquisición progresiva de equilibrio emotivo. 

 

3. 2. Aspectos evolutivos de 8 a 10 anos. 

 

Desenvolvemento psicomotor. 

*Toma conciencia dos diferentes segmentos corporais.  

* Posibilidades de relaxamento global e segmentado.  

* Independencia funcional de diversos segmentos e elementos corporais. 

Desenvolvemento socia 

* Xuízos de formación de cuadrillas Protagonismo e liderado.  

* Afán de aventuras e prestixio social 

 * Competitividade  

* Aceptación do mando social dominante.  



 

Desenvolvemento Intelectual 

* Subperíodo de operacións concretas. 

* Constitución de esquemas operativos, reversibilidade, conservación, agrupacións, 

casualidade.. 

* Operacións simples e concretas.  

Desenvolvemento afectivo. 

-Equilibrio emotivo.  

-Extraversión  

-Bo axuste ás normas sociais. 

 

3. 3. Aspectos evolutivos de 10 a 12 anos. 

 

Desenvolvemento psicomotor 

-Independencia funcional, independencia dereita-esquerda, de brazos -pernas respecto 

do tronco e transposición do coñecemento de si mesmo ao coñecemento dos demais. 

Desenvolvemento social.  

-Xorden as primeiras diferenzas entre o comportamento social de nenos e nenas. -

Redución dos grupos de amigos, oposición ao mundo social e idade dos segredos.  

 

Desenvolvemento intelectual. 

 -Comeza o período do pensamento abstracto, separacióndo mundo interior do exterior  

 

Desenvolvemento afectivo.  

-Boa relación co adulto e mestre, inicio da pubertade aparición da intimidade, 

identificación sexual, reactivación das tendencias infantís reprimidas. 

 



 

4. ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 

 

Estas necesidades identificaranse de xeito temperá e rexeranse polos principios de 

normalización e inclusión. Son de tres tipos: 

 

Alumnos/as que presentan necesidades educativas especiais: Son os que 

requiren, por un período da súa escolarización ou ao longo de ela, determinados apoios e 

atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de 

conduta. Non se levará a cabo, na área de Educación Física, adaptación curricular 

significativa ou reforzo educativo xa que, coa axuda do/a docente, adaptaranse as sesións 

e rexeranse, como se comentou mais arriba, polos principios de normalización e inclusión. 

 

Alumnos/as con altas capacidades intelectuais: Serán obxecto dunha atención 

específica, adoptando as medidas necesarias para identificar e avaliar de forma temperá 

as súas necesidades e para a súa escolarización. Estes nenos/as, en Educación Física, 

non adoitan necesitar unha atención directa porque, xeralmente, se adaptan ao ritmo de 

aprendizaxe dos demais compañeiros/as. 

 

Alumnos/as con integración tardía no Sistema Educativo Español: 

Favorecerase a súa incorporación ao sistema educativo. Non sairán de clase en 

Educación Física, segundo a orde do 20 de febreiro de 2004, que regula a atención ao 

alumnado estranxeiro. 

 

5. METODOLOXÍA 

 

A LOMCE define a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito 

consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro 

dos obxectivos suscitados. 

 

A metodoloxía responde ao como ensinar e pódese definir como estratexia ou 

método didáctico que se establece para o desenvolvemento dos contidos e a adquisición 

dos obxectivos. A elección dunha ou outra metodoloxía estará determinada polos 



 

obxectivos a alcanzar, os contidos a desenvolver, características do alumnado, as 

actividades...; de maneira que, todos estes elementos, sexan coherentes entre si. 

A continuación, e seguindo a Muska Mosston, dáse unha breve información dos 

estilos de ensino que, á súa vez, se utilizarán nas distintas unidades didácticas: 

 

Mando directo: o mestre/a leva o mando da sesión, debendo os nenos/as 

responder aos estímulos ou esixencias que se lle formulan. O seu esquema é o seguinte: 

Demostración – Explicación – Execución - Avaliación 

Caracterízase pola disciplina, as disposicións xeométricas e as respostas ao 

unísono. O docente establece os obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, 

calidade ... e observa as accións do alumnado. Baséase na imitación do modelo e permite 

un grande control da clase. Procuraremos non empregar este estilo de ensino aínda que, 

en ocasións, é necesario (por exemplo, a imitación do modelo mencionada 

anteriormente). 

 

Asignación de tarefas: o esquema de clase é o mesmo que no mando directo 

pero, neste estilo, é o alumno/a quen escolle o momento de comezo da tarefa, o ritmo, 

número de repeticións, ... Se respecta, polo tanto, o principio de individualización, 

axustándose ás diferenzas de cada un. Segundo Muska Mosston (1978) está considerado 

como un dos estilos que máis motiva. 

 

Ensino recíproco: o alumno/a pasa a ser profesor/a, de maneira que é 

observador/a e corrector/a. O docente decide as tarefas e exercicios que se van realizar, 

ademais do patrón de organización da clase. Só se debe corrixir aos observadores/as. 

 

Descubrimento guiado: o docente propón unha tarefa para que o alumno/a 

descubra a solución e, á súa vez, guía a consecución dos obxectivos, pero nunca dá a 

devandita solución. O esquema é o seguinte: Disonancia cognitiva – Investigación - 

Descubrimento 

O mestre/a dará pistas e, pasará á seguinte, cando a resposta anterior sexa 

correcta. No caso de haber varias respostas posibles darase un indicio para que o 

alumnado se decida por unha. 

 



 

Resolución de problemas: segue o mesmo esquema que o estilo anterior pero a 

diferenza fundamental é que non se encamiña a unha solución determinada senón que 

existen varias solucións igualmente válidas. É un estilo moi motivador e facilita a 

adquisición de aprendizaxes significativas. 

 

Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesións da 

programación. Cagigal (1957) defíneo como unha "acción libre, espontánea, 

desinteresada e intranscendente, que xorde da vida habitual, efectúanse nunha limitación 

espacial e temporal, conforme a unhas determinadas regras, establecidas ou 

improvisadas, e os elementos informativos da cal son a tensión". 

 

A súa utilización é recomendable en Educación Primaria debido a moitas das súas 

características: divertido, educativo, evasivo, motivante, libre, gratuíto, ficticio, incerto, 

convencional...; ademais de que favorece unha aprendizaxe por parte de o alumno/a 

adaptativa, creativa, coeducativa, espontánea, natural, significativa, integral e persoal. O 

alumno/a aprende de forma placentera e sen decatarse, pero de forma significativa. 

 

Ademais, seguiranse as seguintes pautas de actuación: 

Prepararanse sempre as clases para evitar rutina e improvisación. 

 Daranse explicacións breves, claras e concretas dende lugares visibles. 

 Crearase un clima de atención. 

 Cando se necesite, faranse demostracións de exercicios. 

 Utilizarase vocabulario axeitado segundo o nivel dos alumnos/as. 

 

Por outro lado, o ensino débese de adaptar aos novos tempos e hai que aproveitar 

as vantaxes que as TICs nos ofrecen. Fomentarase, entre os alumnos/as, o uso das TICs, 

as cales se usarán nalgunhas das unidades didácticas. 

 



 

6. COCNCRECIÓN CURRICULAR PARA SEXTO DE PRIMARIA 

A área de Educación física ten como finalidade principal a competencia motriz dos 

alumnos e das alumnas, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, 

actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo 

no seu medio e cos demais e que permite que o alumnado supere os diferentes 

problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación física como na súa vida 

cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de desenvolvemento 

psicomotor, prestando especial sensibilidade á atención a diversidade nas aulas, 

utilizando estratexias inclusivas e sempre buscando a integración dos coñecementos, os 

procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta motora 

fundamentalmente. A competencia motriz, que non está recollida como unha das 

competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, especialmente as 

Competencias Social e Cívica, Aprender a Aprender, Sentido de Iniciativa e Espírito 

Emprendedor, Conciencia e Expresións Culturais e Matemática e Científico Tecnolóxica e, 

en menor medida, a Competencia en Comunicación Lingüística e a Competencia Dixital. 

Na educación primaria, o alumnado explorará o seu potencial motor á vez que 

desenvolve todas as súas capacidades motrices. Isto implica mobilizar toda unha serie de 

habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de 

ensino-aprendizaxe, nas que a experiencia individual e colectiva permitan adaptar a 

conduta motriz a diferentes contornas.  

Nesta etapa, as competencias adquiridas deben permitir comprender o seu corpo, 

as súas posibilidades e desenvolver as habilidades motrices básicas con complexidade 

crecente a medida que se progresa nos sucesivos cursos. As propias actividades 

axudarán ademais a desenvolver a relación cos demais, o respecto,a atención especial á 

igualdade de xénero, entendendo as diferenzas en canto as capacidades psicofísicas 

entre as nenas e os nenos, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o 

traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo 

para lograr metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa 

individual. 

A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante 

recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter 

motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e 



 

bailes propias de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso 

patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais. 

A proposta curricular de Educación física permitirá organizar as aprendizaxes dos 

alumnos e as alumnas ao longo do paso polo sistema educativo, tendo en conta o seu 

nivel madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos que 

afectan de maneira transversal a todos os bloques como son as capacidades físicas e 

coordinativas, os valores sociais e individuais e a educación para a saúde. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise do que acontece e 

a creación de estratexias para facilitar a transferencia de coñecementos a outras 

situacións. 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 

relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica un 

conxunto de valores e actitudes.  

Para facilitar a concreción curricular de Educación física establécense trece 

criterios de avaliación que se concretizan nos estándares de aprendizaxe avaliables. 

Estes permitirán definir os resultados da aprendizaxes, e concretarán mediante accións o 

que alumnado debe saber e saber facer na área de Educación física. Estes estándares 

están graduados e secuenciados ao longo da etapa e, unha vez finalizada esta, deberán 

estar todos acadados e consolidados. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

Bloque 1. Contidos comúns.  

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

Bloque 3. Habilidades motrices.  

Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

Bloque 5. Actividade física e saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de 

organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito enlazado atendendo á 

configuración cíclica do ensino da área, construíndo uns contidos sobre os outros, como 



 

unha estrutura de relacións observables de forma que se facilite a súa comprensión e 

aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica 

unha organización pechada, pola contra, permitirá organizar de diferentes maneiras os 

contidos, adoptando a metodoloxía máis axeitada ás características destes e do grupo de 

alumnos e alumnas. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao 

longo do curso en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que trata 

aspectos como: os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación coa 

contorna,a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das 

regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as 

actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación.  

Como consecuencia de todo o anterior, establécense unha serie de orientacións 

metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque competencial, así como a 

consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do 

alumnado: 

A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata 

o punto de converter o xogo no contexto ideal para a maioría das aprendizaxes. 

A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben 

asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo de toda a etapa. 

As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das 

tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de 

materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe 

dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os 

procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de 

materiais e recursos, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a 

resolución de problemas, o traballo por retos ou a cooperación. 



 

Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos 

nosos alumnos e alumnas suxeitos activos na xestión da súa saúde e na adquisición de 

hábitos de vida saudable. 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre 

as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos educativos deben 

formular con criterios consensuados unha reflexión común e compartida sobre a eficacia 

das diferentes propostas metodolóxicas. 

CONCRECIÓN CURRICULAR



 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ k 

▪ m 

▪ B1.1. Valoración e aceptación da propia 
realidade corporal e a dos e das 
demais. 

▪ B1.2. Adopción de actitudes de 
colaboración, tolerancia, respecto e 
resolución pacífica dos conflitos na 
práctica de xogos e outras actividades 
físicas. 

▪ B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificultades 
propias da práctica da actividade física. 

▪ B1.4. Actitudes de aceptación, respecto 
e valoración cara a un mesmo, aos 
compañeiros e compañeiras e ao 
medio. 

▪ B1.1. Opinar coherentemente con 
actitude crítica, tanto desde a 
perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as 
posibles situacións conflitivas 
xurdidas, participando en debates, e 
aceptando as opinións dos e das 
demais. 

▪ EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as 
modas e a imaxe corporal dos modelos 
publicitarios.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 
compañeiras as características dun xogo 
practicado na clase e o seu desenvolvemento. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos de xeito razoable. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente 
as condutas inapropiadas que se producen na 
práctica ou nos espectáculos deportivos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza 
axeitada ás súas capacidades. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ i ▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para obter 
información, relacionada coa área. 

▪ B1.2. Extraer e elaborar información 
relacionada con temas de interese na 
etapa, e compartila, utilizando fontes 

▪ EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar e extraer a información que se lle 
solicita. 

▪ CD 

▪ CAA 
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▪ B1.6. Integración nas tecnoloxías da 
información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe. 

de información determinadas e 
facendo uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación como  
recurso de apoio á área. 

▪ EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 
atendendo ás pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza e utilizando programas de 
presentación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 
coherente e exprésase de forma correcta en 
diferentes situacións e respecta as opinións 
dos e das demais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ k 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.7. Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e 
aceptando as diferenzas individuais no 
nivel de habilidade. 

▪ B1.8. Uso correcto de materiais e 
espazos na práctica da Educación 
física. 

▪ B1.9. O coidado do corpo e a 
consolidación de hábitos de hixiene 
corporal. 

▪ B1.10. Coñecemento da normativa 
básica de circulación en rúas e 
estradas. 

▪ B1.11. Identificación e respecto, ao 
realizar saídas fóra do colexio, dos 
sinais básicos de tráfico que afectan 
aos peóns e peoas e ás persoas 
ciclistas. 

▪ B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e as 
demais persoas nas actividades físicas 
e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con 
interese e iniciativa individual e traballo 
en equipo. 

▪ EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a 
competencia motriz. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en 
diferentes situacións, resolvendo problemas 
motores con espontaneidade e creatividade. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado 
e hixiene do corpo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización 
de material utilizado nas clases. 

▪ CSC 

▪ EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda e o resultado das competicións 
con deportividade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de 
educación viaria en contornos habituais e non 
habituais. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

▪ b 

▪ k 

▪ m 

▪ B2.1. Valoración e aceptación da propia 
realidade corporal e a das demais 
persoas mostrando unha actitude crítica 
cara ao modelo estético-corporal 
socialmente vixente. 

▪ B2.2. Seguridade, confianza nun 
mesmo e nas demais persoas. 

▪ B2.3. Autonomía persoal: autoestima, 
expectativas realistas de éxito. 

 

▪ B2.1. Valorar, aceptar e respectar a 
propia realidade corporal e a dos e das 
demais, mostrando unha actitude 
reflexiva e crítica. 

▪ EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 
realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e nenas da 
clase. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias 
e valoración do esforzo que comportan as 
aprendizaxes de novas habilidades. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

▪ b 

▪ j 

▪ k 

▪ B3.1. Adaptación da execución das 
habilidades motrices a situacións de 
práctica de complexidade crecente, con 
eficiencia, seguridade e creatividade.  

▪ B3.2. Realización combinada de 
desprazamentos, saltos, xiros, 
lanzamentos e recepcións. 

▪ B3.3. Adaptación das habilidades 
motrices a contornos de práctica non 
habituais que favorezan toma de 
decisións, con seguridade e autonomía: 
o medio natural. 

▪ B3.1. Resolver situacións motrices con 
diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

▪ EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 
adaptándose a diferentes tipos de contornos e 
de actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas axustándose a parámetros espazo-
temporais e intentando manter o equilibrio 
postural. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica 
de salto adaptándose a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, axustando a súa 
realización aos parámetros espazo-temporais e 
intentando manter o equilibrio postural. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ B3.4. Control e dominio motor e 
corporal desde unha formulación previa 
á acción. 

▪ B3.5. Mellora das capacidades físicas 
básicas de forma xenérica e orientada á 
execución das habilidades motrices, 
recoñecendo a influencia da condición 
física na mellora destas. 

▪ B3.6. Autonomía e confianza nas 
propias habilidades motrices en 
situacións e contornos non habituais. 

▪ B3.7. Valoración do esforzo e o traballo 
ben executado desde o punto de vista 
motor como base para a propia 
superación. 

▪ B3.8. Disposición favorable a participar 
en actividades físicas diversas 
aceptando as propias posibilidades e 
limitacións, así como a existencia de 
diferenzas no nivel de habilidade. 

▪ EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 
básicas de manipulación de obxectos 
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a 
diferentes tipos de contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas 
interiorizando e aplicando os xestos cos 
segmentos dominantes e iniciando a práctica 
cos non dominantes. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de 
xiro a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas tendo en conta os dous eixes 
corporais e os dous sentidos, e axustando a 
súa realización aos parámetros espazo-
temporais e intentando manter o equilibrio 
postural. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 
posicións e superficies. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos 
no medio natural ou en contornos non 
habituais, adaptando as habilidades motrices á 
diversidade e incerteza procedente da contorno 
e ás súas posibilidades. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
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▪ b 

▪ d 

▪ j 

▪ k 

▪ m 

▪ o 

▪ B4.1. O corpo e o movemento. 
Exploración, conciencia e gozo das 
posibilidades e recursos da linguaxe 
corporal. 

▪ B4.2. Recoñecemento e utilización 
creativa das zonas corporais e 
compoñentes do movemento expresivo: 
espazo, tempo e a intensidade. Zonas 
corporais: de equilibrio (pernas e pés), 
de forza (centro de gravidade corporal), 
de autoridade (peito, ombreiros, brazos) 
e expresiva (rostro, mirada e pescozo). 

▪ B4.3. Expresión e comunicación de 
sentimentos e emocións individuais e 
compartidas a través do corpo, o xesto 
e o movemento. 

▪ B4.4. Execución de bailes ou danzas do 
folclore popular galego valorando a 
importancia da súa conservación e 
difusión. Execución de danzas do 
mundo valorando a diversidade como 
factor de enriquecemento individual e 
colectivo. 

▪ B4.5. Participación na composición e 
execución de producións grupais a 
partir de estímulos rítmicos, musicais, 
poéticos... Elaboración de bailes, 
coreografías simples ou montaxes 

▪ B4.1. Utilizar os recursos expresivos 
do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando 
sensacións, emocións e ideas. 

▪ EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 
ideas, sentimentos utilizando os recursos 
expresivos do corpo individualmente, en 
parellas ou en grupos. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos 
a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente, en parellas ou grupos. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo bailes e 
danzas representativas da cultura galega e 
doutras culturas, seguindo unha coreografía 
básica. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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expresivas. ▪ EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 
composicións grupais en interacción cos 
compañeiros e compañeiras utilizando os 
recursos expresivos do corpo e partindo de 
estímulos musicais ou plásticos.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ j 

▪ k 

▪ B4.6. Desenvolvemento das habilidades 
motrices básicas, xenéricas e 
específicas e da condición física, 
participando en actividades artístico-
expresivas. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as montaxes ou 
coreografías de actividades artístico-
expresivas (espazos, materiais, 
tempos...) para adaptalas ás 
necesidades do grupo. 

▪ B4.2. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades artístico-
expresivas. 

▪ EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica 
implicada de forma máis significativa nas 
actividades expresivas. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para 
a mellora das habilidades motrices implicadas 
nas actividades artístico-expresivas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ B5.1. Autonomía na hixiene corporal 
(vestimenta e aseo tras o exercicio) e 
adquisición de hábitos posturais e 
alimentarios saudables (incluída a 
correcta hidratación durante e despois 
do exercicio). 

 

▪ B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

▪ EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as 
capacidades físicas. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 
alimentación coa actividade física (horarios de 
comidas, calidade/cantidade dos alimentos 
inxeridos etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCT 
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▪ B5.2. Recoñecemento dos beneficios 
da actividade física na saúde integral da 
persoa e identificación crítica das 
prácticas pouco saudables 
(sedentarismo, abuso do lecer 
audiovisual, adicción ás novas 
tecnoloxías, consumo de tabaco ou 
alcohol...). Valoración do xogo e o 
deporte como alternativas aos hábitos 
nocivos para a saúde. 

▪ B5.3. Adquisición de hábitos de 
quecemento (global e específico), de 
dosificación do esforzo e recuperación, 
necesarios para previr lesións. 

▪ EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos 
do exercicio físico para a saúde e os 
prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta 
desequilibrada e do consumo de alcohol, 
tabaco e outras substancias.. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados 
na súa vida cotiá e na práctica da actividade 
física, recoñecendo a súa importancia para 
saúde. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CMCT 

▪ EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 
autónoma e sistemática. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ k ▪ B5.4. Mellora da condición física 
orientada á saúde en función do 
desenvolvemento psicobiolóxico. 

▪ B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración 
do esforzo, tendo en conta as súas 
posibilidades e a súa relación coa 
saúde. 

▪ EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 
respecto ao seu nivel de partida das 
capacidades físicas orientadas á saúde. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e 
respiratoria, con distintas intensidades de 
esforzo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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▪ EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do 
seu esforzo ao tempo de duración da 
actividade. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ k ▪ B5.5. Recoñecemento e aplicación das 
medidas básicas de prevención e 
seguridade na práctica de actividade 
física en relación coa execución motriz 
e co uso de materiais e espazos. 

▪ B5.6 Valoración da actividade física 
como factor esencial no mantemento e 
mellora da saúde. Aprecio, gusto e 
interese polo coidado do corpo. 

▪ B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da práctica 
da actividade física. 

▪ EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades 
deportivas máis comúns, así como as accións 
preventivas e os primeiros auxilios básicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ m 

▪ B6..1 Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición. 

▪ B6.2. Aceptación e respecto cara ás 
normas, regras e persoas que 
participan no xogo. Elaboración e 
cumprimento dun código de xogo limpo. 

▪ B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios e 
regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma 
individual, coordinada e cooperativa e 
desempeñando as diferentes funcións 
implícitas en xogos e actividades 

▪ EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de táctica individual 
e colectiva en diferentes situacións motrices. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 
motrices básicas axustándose a un obxectivo e 
a uns parámetros espazo-temporais. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ d 

▪ k 

▪ m 

▪ o 

▪ B6.3. O xogo e o deporte como 
fenómenos sociais e culturais. Práctica 
de xogos e actividades deportivas de 
diferentes modalidades con dificultade 

▪ B6.2. Coñecer e poñer en práctica a 
diversidade de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas, en especial as de 
Galicia. 

▪ EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 
características entre xogos populares, deportes 
colectivos, deportes individuais e actividades 
na natureza. 

▪ CCL 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSC 
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crecente. 

▪ B6.4. Coñecemento, práctica e 
valoración dos xogos e deportes 
tradicionais de Galicia. Coñecemento e 
práctica de xogos doutras culturas. 

▪ EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 
historia e a orixe dos xogos e os deportes 
tradicionais de Galicia. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 
tradicionais de Galicia respectando principios e 
regras destes. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ k 

▪ B6.5. Desenvolvemento das habilidades 
motrices básicas, xenéricas e 
específicas e da condición física, 
participando en xogos predeportivos e 
en predeportes. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as regras de 
xogo (espazos, materiais, tempos...) 
para adaptalas ás necesidades do 
grupo. 

▪ B6.6. Uso adecuado das estratexias 
básicas dos xogos relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a 
cooperación-oposición. 

▪ B6.3. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa 
práctica de actividades físico-
deportivas. 

▪ EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 
implicada de forma máis significativa nos 
exercicios. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para 
a mellora das habilidades motrices. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes 
individuais e colectivos estratexias de 
cooperación e de oposición. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, 
usando os termos e coñecementos que sobre o 
aparello locomotor se desenvolven na área de 
Ciencias da natureza. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ k 

▪ m 

▪ B6.7. Iniciación ao deporte de 
orientación (colexio, parque, medio 
natural). Toma de contacto co compás. 

▪ B6.4. Manifestar respecto cara ao 
contorno e o medio natural nos xogos 
e actividades ao aire libre, 

▪ EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación 
dos residuos que se xeran as actividades no 
medio natural. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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▪ o Participación na organización e 
desenvolvemento de xogos de 
orientación. 

▪ B6.8. Práctica responsable de 
actividades físicas lúdicas e deportivas 
nas saídas á contorno natural de 
Galicia. 

▪ B6.9. Coñecemento, goce, coidado e 
valoración da natureza. 

identificando e realizando accións 
concretas dirixidas á súa preservación. 

▪ EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 
respectando a flora e a fauna do lugar. 

▪ CSC 

▪ CAA 

 
CRITERIOS MÍNIMOS EXIXIBLES PARA QUINTO CURSO 

 

Respectar aos compañeiros/as  e ao mestre/a. 

Respectar a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase 

Respectar as normas básicas de comportamento na clase e vestiarios. 

Respectar e cumplir as normas propias das clases e das actividades, incluindo traer o material exixido para as sesións 

Participar activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

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

Demostrar un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades 

Adoptar unha actitude crítica ante as modas e estereotipos dos modelos publicitarios 

Recoñecer e cualificar negativamente as condutas inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos deportivos 

Participar na recollida e organización de material utilizado nas clases 

Incorporar nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo tras a actividade física, cumprindo coas normas indicadas polo mestre/a para este fin 



 

7. DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

7.1. Estrutura das sesións 

Nas sesións que se desenvolvan en cada unidade didáctica seguirase o modelo de sesión 

proposto por Santos Berrocal, por considerarse pedagoxicamente axeitado. A 

continuación, explícase cada unha das súas partes: 

 

 

 

FASE  DURACIÓN CONTIDO 

Información 
2-3’ Dáse unha breve explicación do que se pretende traballar na 

sesión. É unha fase principalmente cognitiva. É importante  

motivar cara ás tarefas a realizar. 

Animación 
5’ – 8’ Realizaranse movementos globais, para lograr unha posta en 

acción psicomotriz, cognitiva e afectiva. Así, evítanse posibles 

lesións e conséguese unha boa motivación para realizar 

eficazmente a sesión. 

Parte Principal 30-35’ É a parte da sesión onde se conseguen os obxectivos 

educativos da mesma.Utilízanse os contidos para alcanzar os 

obxectivos propostos. As tarefas estarán relacionadas e 

adaptadas a eses obxectivos. 

 Volta á calma 5’ Son unha serie de tarefas que favorecen a recuperación dos 

nenos/as tras o esforzo realizado na fase principal. 

Análise de  

resultados 

2-3’ Reflexiónase cos alumnos/as acerca da sesión coñecendo as  

súas expectativas e comentando o grao e participación, a 

progresión mantida. Aprovéitase para motivar de cara á  

próxima sesión 

 



 

MBerrocal) 

 Nas seguintes páxinas descríbese brevemente cada unha das unidades didácticas 

que forman esta programación. Hai que ter en conta que, a estrutura proposta, é flexible 

e que, en función das avaliacións inicial e continua, é posible que teñamos que adaptar as 

actividades sobre a marcha, reincidir máis nalgún aspecto... 

 

7.2. Temporalización das unidades didácticas do curso 

 

5º 
 
1.- Benvidos a 5º 
 
Presentación, normas 
Xogos de presentación 
Avaliación inicial 
 
2.- Somos hábiles e coordinados V 
 
CDX e axilidade 
HMB 
Predeportivos de ocupacións de espazos  
Desafíos de equilibrio 
 
3.- Xogamos coas mans e cos pés V 
 
Coordinación óculo manual 
Coordinación óculo pédica 
Xogos e actividades predeportivas 
 
4.- Atletismo I 
 
Carreiras  
Carreiras de relevos 
Paso de vallas 
Salto de lonxitude 
Lanzamentos 
 
5.- Acrosport I 
 
Progresión dende 0 
Grupos por orde de lista 
Varias sesión con grupos libres 
 
6.- Condición física II 
 
Xogos onde desenvolvo as CFB 



 

 
7.- Habilidades ximnásticas III 
 
Repaso e mellora 
Contidos novos 
Aprender a caer 

Exame de voltereta hacia adiante e variantes (empezar e rematar de pé, voltereta 

de iudo, voltereta a cámara lenta) 
Voltereta hacia atrás 
Pino por impulso (e trípode) 
Roda lateral e rondada 
 
8.- Deportes alternativos II 
 
Kicking Ball (béisbol co pé) 
Rugby adaptado 
Korfbol 
Colpbol 
 
9.- Badminton II 
 
Progresión dende 0 
Control individual 
Golpeos en parellas e grupos 
Partidos  
 
10.- Volei I 
 
Progresión dende 0 
Dedos 
Antebrazos 
Remates 
Partidos de catchingball 
Partidos con pelotas adaptadas 
 
11. Baloncesto II 
 
Progresión dende 0 
Botes 
Pases  
Tiros 
Entradas a canasta 
Mellores xogos e exercicios 
Partidos  
 
12. Fútbol II 
 
Mellores xogo e exercicios 
Partidos 
 
13. Balonmán II 
 



 

Progresión dende 0 (dependendo de si deron balonmñan) 

Repaso e mellora 
Mellores xogos e exercicios 
Partidos  
 
14.- Rematamos o curso 
 
Xogos de exterior 
Competicións  
 

 

 

8. AVALIACIÓN 

 

Dun modo xeral podemos enunciar que: avaliar significa valorar, establecer un 

criterio de valor acerca de algo. A avaliación é definida por Sales Blasco, J. (2001), "A 

avaliación é unha valoración que se emite sobre o proceso de ensino e aprendizaxe, unha 

vez recollidos unha serie de datos, en relación cos obxectivos e intencións educativas que 

se pretenden alcanzar". 

 

Non só avaliaremos o alumnado, senón que tamén realizaremos unha análise global 

de todos os compoñentes do modelo educativo de que se trate (obxectivos, contidos, 

materiais e recursos, actuación do docente, ata a metaevaluación, que é a avaliación do 

propio sistema de avaliación). A avaliación será, atendendo ao artigo 12 de Decreto 

105/2014 : 

- Global: fará referencia ao conxunto de capacidades que aparecen nos obxectivos de 

etapa. 

- Continua: avaliarase antes, durante e despois do proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Formativa: esta avaliación serviranos para mellorar durante todo o proceso. 

- Integradora: tendo en conta o proceso de ensino-aprendizaxe, os contidos curriculares e 

os criterios institucionais e departamentais. 

 

Avaliaremos o proceso de ensino aprendizaxe seguindo os tres elementos 

constitutivos de currículo relativos á avaliación como son o "Que", "Como" e "Cando" 

avaliar: 

- En relación ao "QUE AVALIAR", avaliarase o cumprimento dos elementos prescritivos do 

currículo escolar obxectivos e contidos usando como indicadores o outro elemento 

prescritivo, os criterios de avaliación. 



 

 

- O "CANDO AVALIAR" será en relación do momento temporal en que se realizan: 

*INICIAL: Termo acuñado por Bloom segundo o cal se realizaba ao principio para saber o 

estado en que se atopan os alumnos/ás respecto aos contidos a traballar e así adaptar as 

estratexias didácticas axeitadas.  

*CONTINUA: ou Formativa termo que propuxo Scriven. Utilizarase para avaliar ao longo 

do proceso e ir vendo se se cumpren os obxectivos, si se debe modificar algún aspecto e 

ademais valeranos para informar o alumnado dos erros que estea a cometer e de como 

corrixilos. 

*FINAL: a esta avaliación Scriven chamouna Sumativa. Esta avaliación serviranos para 

comprobar o grao de consecución dos obxectivos ao final de cada unidade didáctica, 

tendo sempre en conta os resultados da avaliación inicial. 

 

- Por último, apartado do "COMO AVALIAR". Neste apartado hai que dicir que a avaliación 

será predominantemente subxectiva fronte á obxectiva. A avaliación subxectiva 

basearase na observación directa e indirecta e sistemática, onde o alumnado non será 

consciente de estar sendo avaliado e deste xeito avaliaremos o seu comportamento 

normal. 

 

Como indica o Decreto 105/2014 os referentes para a valoración do grao de 

adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e 

final das disciplinas troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables 

 

8.1  Instrumentos de avaliación 

 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos son os que Domingo Blázquez 

sinala de observación e de rendemento ou experimentación. Os de observación que 

utilizarei serán o rexistro anecdótico (observación directa) e listas de control e escalas de 

observación numéricas (observación indirecta). Como instrumento cuantitativos 

utilizaremos test e probas avaliatorias.  

 



 

8.2  Avaliación das Unidades Didácticas en base aos referentes 

 

O modus operandi será o mesmo para todas, a excepción da primeira. En primeiro 

lugar unha avaliación inicial na primeira sesión, que terá como obxectivo coñecer o nivel 

en que se atopan os alumnos/ás en relación ao que imos traballar. Realizaremos unha 

avaliación final (avaliación sumativa) na última das sesións que servirá de repaso e para 

comprobar a adquisición dos contidos traballados ao longo da Unidade Didáctica. Durante 

o desenvolvemento das sesións irase avaliando (avaliación continua) o alumnado 

mediante diferentes instrumentos. 

 

8.3. Criterios de valoración, calificación e promoción 
 
 

Para superar a materia debemos superar todos e cada un dos criterios mínimos 

exixibles (ver apartado da adaptación do currículo).  

 

Ademais, os estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación agrúpanse en 2 

bloques, aos que se lles da da o seguinte peso calificativo.  

No primeiro bloque cómpre obter a metade da calificación parcial para superar a 

avaliación referida 

 

 

Comportamento observable (de 0 a 6) 

Respecto aos compañeiros e mestre…  

Respecto das normas das actividades e da 

clase. 

Esforzo e participación 

Xestión emocional das victorias e derrotas 

 

 

 

60% 

 

Aptitudes físicas (de 0 a 4) 

 

 

40% 

 

 



 

Tras esta valoración, teremos en conta a compatibilidade e modificacións 

oportunas debido ás faltas de roupa/aseo, e de comportamento. 

 

Faltas de aseo 

 

0 faltas, prémiase con 1 punto na avaliación trimestral 

1 e 2 faltas, non se modifica a calificación 

A partir da 3ª falta inclusive, réstase 1 punto na avaliación trimestral 

 

Faltas de comportamento 

 

Conlevarán penalización na calificación, debido a que o saber estar nas sesión 

de educación física é un contido esencial da área, e así está reflictido nos criterios 

mínimos exixibles e nos criterios de valoración 

 

Faltas moi graves ou a reiteración de faltas de comportamento leves poden 

conlevar a valoración de insuficiente na avaliación. 

 

A avaliación final valorará as 3 avaliacións trimestrais, aínda que terase en conta 

que a terceira, no contexto de avaliación continua, pode ter máis peso que as dúas 

anteriores 

 
 
 
8.4. Rexistro e seguemento da avaliación 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A plantilla de avaliación incluirá: 

 

1. Cadro de observación directa con rexistro anecdótico 

2.- Listas de control. Que conterán os seguintes apartados: 

 

Comportamento observable nas clases e no vestiario 

Esforzo e participación 



 

Aptitudes físicas xerais 

Cumprimento das normas de hixiene  

Faltas de comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

 

1.- CADRO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

ALUMNO CARACTERÍSTICA OBSERVADA VALORACIÓN 

   

   

   

   

   

 

 

 

2.- LISTA DE CONTROL 

 

Comportamento  

Esforzo e participación 

Aptitudes físicas 

 

 

ALUMNO COMP 

60% 

APT 

40% 

Faltas comportamento 

(Mes) 

Ausencias de material 

(Mes) 

Nota 
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1.	Bases	legais.	
 

A seguinte programación docente, básase no disposto en : 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa  

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 

2014).  

2.	Introdución	
 

A área  de Educación Física ten como finalidade principal desenvolver nas persoas 

a súa competencia motriz, entendida como a integración dos coñecementos, os 

procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta motora 

fundamentalmente. Para a súa consecución non é suficiente coa mera práctica, 

senón que é necesario a análise crítica que afiance actitudes, valores referenciados 

ao corpo, ao movemento e á relación coa contorna.  

Así mesmo, a Educación Física está vinculada á adquisición de competencias 

relacionadas coa saúde través de accións que axuden á adquisición de hábitos 

responsables de actividade física regular, e da adopción de actitudes críticas ante 

prácticas sociais non saudables.  

A competencia motriz evoluciona ao longo da vida das persoas e desenvolve a 

intelixencia para saber que facer, como facelo, cando e con quen en función dos 

condicionantes da contorna.  

A Educación Física debe ofrecer situacións e contextos de aprendizaxe variados; 

desde os que únicamente se trate  de controlar os movementos propios e coñecer 

mellor as posibilidades persoais, ata outras nas que as accións deben responder a 

estímulos externos variados e coordinarse coas actuacións de compañeiros ou 

adversarios, e nas que as características do medio poden ser cambiantes.  
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Os elementos curriculares da programación da asignatura de Educación Física 

poden estructurarse en torno a cinco situacións motrices diferentes: 

a) Accións motrices individuais en contornas estables:  

b) Accións motrices en situacións de oposición.  

c) Accións motrices en situacións de cooperación, con ou sen oposición.  

d) Accións motrices en situacións de adaptación á contorna física. O máis 

significativo nestas accións é que o medio no que se realizan as actividades non ten 

sempre as mesmas características, polo que xera incerteza.  

e) Accións motrices en situacións de índole artística ou de expresión 

 

O abanico de actividades da proposta curricular debe reflectir as manifestacións 

culturais da sociedade na que vivimos, que se manifesta tanto en novas formas de 

lecer como o turismo activo e as actividades de fitness  ou wellness, como nos xogos 

e deportes, ou nas manifestacións artísticas. A oferta variada e equilibrada, que 

conteña actividades de todos os tipos de situación motriz e incorpore os elementos 

transversales en función das características madurativas correspondentes a cada 

curso, permitirá que o alumnado progrese na súa competencia motriz. 

O xogo é un recurso imprescindible nesta etapa como situación de aprendizaxe, 

acordes coas intencións educativas, e como ferramenta didáctica polo seu carácter 

motivador. As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e análise do que 

acontece e a creación de estratexias para facilitar a transferencia de coñecementos 

doutras situacións. 

Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense diferentes 

criterios de avaliación que se concretizan nos estándares de aprendizaxe avaliables. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques: 

Bloque 1. Contidos Comúns. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 

Bloque 5. Actividad física e saúde. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
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A educación física terá un carácter eminetememte global e lúdico convertendo o xogo 

no contexto ideal para a maioría das aprendizaxes. 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado e o 

traballo cooperativo e colaborativo. 

3.	 OBXECTIVOS	 XERAIS	 DE	 ÁREA	 PARA	 A	 ETAPA		

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, 

a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas 

 

4.	 ASPECTOS	 EVOLUTIVOS	 DOS	 ALUMNOS	 DE	 EDUCACIÓN	

PRIMARIA  

4.1. ASPECTOS EVOLUTIVOS DE 6 A 8 ANOS.  

Desenvolvemento psicomotor:  

Paso do movemento global ao diferenciado, progresivo representación da acción do 

corpo o que permite un desenvolvemento do control postural e respiratorio, 

afirmación definitiva da lateralidade, diferenciación esquerda dereita e a 

independencia dos brazos respecto do corpo.  
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Desenvolvemento social:  

Saída da contorna familiar, aparición das relacións sociais.  

Desenvolvemento intelectual:  

- Período de transición entre o período preoperativo e das operacións concretas.  

- Organización da función representativa, aparición de tarefas mentais 

semirreversibles, paso progresivo do pensamento egocéntrico e sincrético ao 

pensamento descentrado e analítico e imbricación do mundo intelectual e do mundo 

afectivo.  

Desenvolvemento afectivo:  

Resolución do complexo de edipo e adquisición progresiva de equilibrio emotivo.  

 

4.2. ASPECTOS EVOLUTIVOS DE 8 A 10 ANOS.  

Desenvolvemento psicomotor.  

*Toma conciencia dos diferentes segmentos corporais.  

* Posibilidades de relaxamento global e segmentado.  

* Independencia funcional de diversos segmentos e elementos corporais.  

Desenvolvemento social 

* Xuízos de formación de cuadrillas Protagonismo e liderado. 

* Afán de aventuras e prestixio social  

* Competitividade  

* Aceptación do mando social dominante.  

Desenvolvemento Intelectual  

* Subperíodo de operacións concretas. 

* Constitución de esquemas operativos, reversibilidade, conservación, agrupacións, 

casualidade..  

* Operacións simples e concretas.  

Desenvolvemento afectivo.  

-  Equilibrio emotivo. 

-  Extraversión  

-  Bo axuste ás normas sociais.  
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4.3. ASPECTOS EVOLUTIVO DE 1 0 A 12 ANOS. 

 

Desenvolvemento psicomotor  

- Independencia funcional, independencia dereita- esquerda, de brazos -pernas 

respecto do. tronco e transposición do coñecemento de si mesmo ao coñecemento 

dos demais.  

Desenvolvemento social.  

- Xorden as primeiras diferenzas entre o comportamento social de nenos e nenas.  

- Redución dos grupos de amigos, oposición ao mundo social e idade dos segredos.  

Desenvolvemento intelectual.  

- Comeza o período do pensamento abstracto, separación do mundo interior do 

exterior  

Desenvolvemento afectivo.  

- Boa relación co adulto e mestre, inicio da pubertade aparición da intimidade, 

identificación sexual, reactivación das tendencias infantís reprimidas.  

5.	COMPETENCIAS	BÁSICAS	

	5.1.	QUE	SON	AS	COMPETENCIAS	BÁSICAS?	CALES	SON?	
 

Enténdese por competencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización 

axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Na Orde do 

23 de xullo de 2014, pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos 

cursos primeiro, tercero e quinto de EP na C.Autónoma de Galicia, segundo o 

calendario de aplicación da Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade 

educativa, establécense as seguintes: 

1º Comunicación lingüística (CCL). 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 3º Competencia dixital (CD). 

4º Aprender a aprender (CAA). 
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5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 7º Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Debemos destacar que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía, e que se deben tamén se deseñarán actividades integradas que 

permitan traballar  máis 

dunha competencia ao mesmo tempo. 

	
5.2.CARACTERÍSTICAS	DAS	COMPETENCIAS	BÁSICAS.		
	

• Proporcionan a capacidade de saber facer, é dicir, de aplicar os 

coñecementos aos problemas da vida profesional e persoal. Inclúen unha 

combinación de saber, habilidades e actitudes.  

• Poden ser adquiridas en todo tipo de contextos: escola, en casa, e en ámbitos 

extraescolares.  

• Son multifuncionais (poden ser utilizadas para conseguir múltiples 

obxectivos). 

• Teñen un carácter integrador, axuntando os coñecementos, os 

procedementos e as actitudes (saber, saber facer, ser).  

•  Permiten integrar e relacionar as aprendizaxes con distintos tipos de 

contidos, utilizalos de xeito efectivo e aplicalos en diferentes situacións e 

contextos (aplicabilidade e transferencia).  

• Débense aprender, renovar e manter ao longo de toda a vida.  

• Constitúen a base dás aprendizaxes básicas posteriores.  

• Inspíranse na teoría relacionada coa aprendizaxe baseada en competencias 

(Competency Basede Training).  

5.3. COMO SE ADQUIREN AS COMPETENCIAS BÁSICAS?  

 

As competencias básicas pódense adquirir:  

 -  A través dás diferentes áreas curriculares; cada unha dás áreas curriculares 
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ha de contribuír ao desenvolvemento dás competencias transversais e cada unha 

dás competencias básicas alcanzarase desde ou traballo de varias áreas ou 

materias.  

-   As medidas non curriculares ou paracurriculares; a acción titorial de mestres e 

a través dá planificación e realización de actividades complementarias e 

extraescolares.  

-   Son responsabilidade da Comunidade educativa: dos centros escolares, a 

administración educativa, os profesores, e a familia; pero tamén se adquiren a 

través da influencia de estamentos sociais extraacadémicos: medios de 

comunicación, outros axentes socioculturais, etc.  

 

5.4. CONTRIBUCIÓN DO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AO 
DESENVOLVEMENTO DÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

  

A  área de Educación física contribúe esencialmente ao desenvolvemento da 

competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, mediante a 

percepción e interacción apropiada do propio corpo, en movemento ou en 

repouso, nun espazo determinado mellorando as súas posibilidades motrices. 

Contribúese tamén mediante o coñecemento, a práctica e a valoración da 

actividade física como elemento indispensable para preservar a saúde. Esta área 

é clave para que pícaros e pícaras adquiran hábitos saudables e de mellora e 

mantemento dá condición física que lles acompañen durante a escolaridade  e o 

que é máis importante, ao longo da vida.  

Na sociedade actual que progresa cara á optimización do esforzo intelectual e 

físico, faise imprescindible a práctica da actividade física, pero sobre todo a súa 

aprendizaxe e valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de 

prevención de riscos derivados do sedentarismo e, tamén, como alternativa de 

ocupación do tempo de lecer.  

Así mesmo ou área contribúe de forma esencial ao desenvolvemento da 

competencia social e cidadá. As características da  Educación física, sobre todo 

as relativas ao entorno no que se desenvolve e á dinámica das clases, fana 

propicia para a educación de habilidades sociais, cando a intervención educativa 

incide neste aspecto. As actividades físicas e en especial as que se realizan 
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colectivamente son un medio eficaz para facilitar a relación, a integración e ou 

respecto, á vez que contribúen ao desenvolvemento dá cooperación e a 

solidariedade. .  

A educación física axuda a aprender a convivir, fundamentalmente no que se 

refire á elaboración e aceptación de regras para ou funcionamento colectivo, 

desde o respecto á autonomía persoal, a participación e a valoración da 

diversidade. As actividades dirixidas á adquisición das habilidades motrices 

requiren a capacidade de asumir as diferenzas así como as posibilidades e 

limitacións propias e alleas. O cumprimento das normas que rexen os xogos 

colabora na aceptación de códigos de conduta para a convivencia. As actividades 

físicas competitivas poden xerar conflitos nos que é necesaria a negociación, 

baseada no diálogo, como medio para a súa resolución. Finalmente, cabe 

destacar que se contribúe a coñecer a riqueza cultural, mediante a práctica de 

diferentes xogos e danzas.  

Esta área contribúe nalgunha medida á adquisición dá competencia cultural e 

artística. Á expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa contribúe 

mediante a exploración e utilización dás posibilidades e recursos do corpo e do 

movemento. Á apreciación e comprensión do feito cultural, e á valoración da súa 

diversidade, faino mediante o recoñecemento e a apreciación das manifestacións 

culturais específicas da motricidade  humana, tales como os deportes, os xogos 

tradicionais, as actividades expresivas ou a danza e a súa consideración como 

patrimonio dous pobos. 

 Noutro sentido, a área favorece un achegamento ao fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia non deporte 

ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel prodúcense.  

A Educación física axuda á consecución dá Autonomía e iniciativa persoal na 

medida en que empraza ao alumnado a tomar decisións con progresiva 

autonomía en situacións nas que debe manifestar autosuperación, perseveranza 

e actitude positiva, Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao alumnado en 

aspectos de organización individual e colectiva das actividades físicas, deportivas 

e expresivas. O área contribúe á competencia de aprender a aprender mediante 

o coñecemento de se mesmo e das propias posibilidades e carencias como punto 
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de partida da aprendizaxe motora desenvolvendo un repertorio variado que 

facilite a súa transferencia a tarefas motrices máis complexas. Iso permite ou 

establecemento de metas alcanzables cuxa consecución xera autoconfianza. Ao 

mesmo tempo, os proxectos comúns en actividades físicas colectivas facilitan a 

adquisición de recursos de cooperación.  

Doutra banda, esta área colabora, desde idades temperás, á valoración crítica 

das mensaxes e estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de 

información e comunicación, que poden danar a propia imaxe corporal. Desde 

esta perspectiva contribúese en certa medida á competencia sobre ou tratamento 

dá información e a competencia dixital. Ou área tamén contribúe, como ou resto 

dás aprendizaxes, á adquisición da competencia en comunicación lingüística, 

ofrecendo gran variedade de intercambios comunicativos, do uso das normas que 

vos rexen e do vocabulario específico que a área achega. 

6.	CONTIDOS,CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	E	ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAXE.	

 

Os diferentes contidos, metodoloxías que se traballarán e a súa temporalización 

poden sufrir modificacións ao longo do curso segundo as necesidades de persoal, 

instalacións deportivas ,do centro, tempo atmosférico,... . 

Ao longo do curso poderianse realizar algunhas actividades fora do centro, sempre 

co permiso do director. Por exemplo, a carreira de campo a través que se soe 

celebrar no polígono industrial de Bértoa organizado polo concello nos meses de 

decembro ou xaneiro. 

Poderianse realizar algunhas actividades con centros desta ou outra zona. 

Temporalización: 
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Primeiro curso:  
Primeira avaliación :  
-  Orientación espacial  
-  Percepción espazo-temporal  
 - Coñecemento e control do propio corpo 
- Xogos cooperación 
Segunda avaliación:  
-  Coordinacións 
-  lateralidade e orientación do propio corpo  
- xogos de cooperación oposición 
Terceira avaliación  
-  Expresión corporal  
-  Equilibrio estático e dinámico 
-  Actividades na natureza e no patio  

 
Cuarto curso:  
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal.  
-  Voleibol 
-  Desprazamentos, saltos  
-  Lanzamentos, recepcións e golpeos 
- xogos de cooperación oposición 
Segunda avaliación:  
-  Equilibrio  
- Xogos populares 
-  Xiros  
-  Balonmán 
-  Béisbol 
-  Badminton 
Terceira avaliación  
-  Baloncesto 
-  actividades na natureza 
- Fútbol 

 
Segundo curso:  
Primeira :  
-  Orientación espacial  
-  Percepción espazo-temporal  
 - Coñecemento e control do propio corpo 
-  desenvolvemento sensorial 
 - Xogos cooperación 
Segunda avaliación:  
-  Coordinacións 
-  lateralidade e orientación do propio corpo  
-  Orientación espacial 
 - xogos de cooperación oposición 
Terceira avaliación  
-  Expresión corporal  
-  Equilibrio estático e dinámico 
-  Actividades na natureza e no patio  
 - xogos populares 

 
Quinto curso: 
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal 
-  Voleibol 
-  Coordenacións con balón. 
- xogos cooperativos 
Segunda avaliación : 
-  fútbol.  
-  Atletismo 
-  bádminton 
Terceira avaliación:  
- baloncesto 
- béisbol 
- orientación 
- habilidades ximnásticas 
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terceiro curso:  
Primeira avaliación:  
-  Condición física e expresión corporal.  
-  Desprazamentos, saltos  
-  Lanzamentos, recepcións e golpeos 
- xogos de cooperación oposición 
Segunda avaliación:  
-  Equilibrio  
- Xogos populares 
-  Xiros  
-  Balonmán 
-  Badminton 
Terceira avaliación  
-  Baloncesto 
-  actividades na natureza 

 

 

PRIMEIRO	CURSO	

Bloque	1.	Contidos	Comúns.	
 

✓Aceptación da propia realidade corporal. 

✓Respecto das persoas que participan no xogo. 

✓Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física. 

✓Utilización guiada de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

✓Integración das tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

✓Uso correcto de materiais e espazos na práctica da educación física. 

✓O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal. 

✓Adopción de condutas seguras ao actuar como peóns ou peoas nas saídas 

polo contorno do colexio. 
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Bloque	2.	O	corpo:	imaxe	e	percepción.	
 

✓  Aceptación da propia realidade corporal 

Confianza nun mesmo, aumento da autoestima e a autonomía persoal. 

✓Estrutura corporal. Identificación do propio corpo e das principais partes que 

interveñen no movemento. 

✓Experimentación e exploración de posturas corporais diferentes. 

✓Vivencia da relaxación global como estado de quietude e toma de conciencia 

da respiración. 

✓Experimentación de situacións simples de equilibrio estático sobre bases 

estables. 

✓Percepción espacio-temporal. Orientación do corpo e nocións topolóxicas 

básicas (dentro/fóra, arriba/abaixo, diante/detrás, cerca/lonxe...). 

✓Recoñecemento da lateralidade e da dominancia lateral propia. 

✓Posibilidades sensoriais (vista, oído, tacto). Experimentación, exploración e 

discriminación das sensacións. 

Bloque	3.	Habilidades	motrices.	
 

✓Formas e posibilidades do movemento. Experimentación de diferentes formas 

de execución e control das habilidades motrices básicas: desprazamentos, 

xiros, saltos. 

✓Desenvolvemento e control da motricidade fina e a coordinación visomotora a 

través do manexo de obxectos. 

✓Resolución de problemas motores sinxelos. 

✓Acondicionamento físico xeral en situacións de xogo, especialmente 

mantemento e mellora da flexibilidade. 
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✓Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas aceptando as 

diferenzas no nivel de habilidade. 

✓Autonomía e confianza nas propias habilidades motrices en situacións e 

contornos habituais. 
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Bloque	4.	Actividades	físicas	artístico-expresivas	
 

✓Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do movemento con estruturas rítmicas sinxelas. 

✓Execución de bailes ou danzas sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo o ritmo. 

✓Imitación de personaxes, obxectos e situacións. 

✓Participación en situacións que supoñan comunicación corporal. 

✓ Desinhibición na exteriorización de emocións e sentimentos a través do corpo, o 

xesto e o movemento. 

Bloque	5.	Actividad	física	e	saúde.	

	

✓Identificación e práctica de hábitos básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 

calzado), alimentarios e posturais, relacionados coa actividade física. 

✓Relación da actividade física co benestar da persoa. 

✓Mobilidade corporal orientada á saúde. 

✓Respecto das normas de uso de materiais e espazos na práctica de actividade 

física para evitar accidentes. 

✓Respecto ás persoas que participan no xogo. 

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	
 

✓Descubrimento da cooperación e a oposición con relación ás regras de xogo. 

 ✓Aceptación de distintos papeis no xogo. 
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✓Recoñecemento e aceptación das persoas que participan no xogo, 

aceptando o reto que supón opoñerse ao outro sen que iso derive en 

situacións de rivalidade ou menosprezo. 

✓Comprensión das normas de xogo e cumprimento destas. 

✓Confianza nas propias posibilidades na práctica dos xogos. 

✓O xogo como actividade común a todas as culturas. 

✓Coñecemento e práctica dalgúns xogos de Galicia. 

✓Práctica de xogos libres e organizados. 

✓Xogos de aire libre no parque ou en contornos naturais próximos ao colexio. 

✓Exploración e gozo da motricidade ao aire libre, respectando a natureza. 

	
 

 

CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	

	
Terase en conta, segundo esta programación, os seguintes criterios de avaliación: 

 

✓  Recoñecer desde a perspectiva de participante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as opinións dos e das demais. 

✓  Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e 

facendo uso das TIC. 

✓  Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras establecidas. 

✓  Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. 
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✓  Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar movementos 

adecuados ás situacións motrices que se lle presentan. 

✓  Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais. 

✓  Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

✓  Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

✓  Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da 

actividade física. 

✓  Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación de 

cooperación e de oposición. 

✓  Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en 

especial as de Galicia. 

✓  Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

Estándares	de	aprendizaxe	(EA)	
 

Bloque	1.	Contidos	Comúns.		
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

• CSC 

• CAA 

• CSIEE 

EFB1 1.1. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable. 
 

EFB1 1.2. Recoñece as condutas inapropiadas que se 
producen nos xogos. 

• CD 

• CAA 

 

EFB1 1.2.1. Utiliza de maneira guiada as novas 
tecnoloxias para buscar información. 
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• CSC 

• CAA 

• CSIEE 

 
EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades 
propostas. 

• CSIEE 

• CAA 

• CCEC 

 
EFB1 3.1.2 Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

• CSC 

• CSIEE 

• CAA 

 
 
EFB1 3.1.3 Incorpora nas súas rutinas o coidado da 
hixiene e do corpo. 

• CSC  
EFB1 3.1.4 Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases. 
 

• CSC EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda. 

 

	
 

Bloque	2.	O	corpo:imaxe	e	percepción.	
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 
• CAA 

• CSC 

 
EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais 
entre os nenos e nenas da clase. 

 

 

• CSC 

• CAA 

 
EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, con e 
sen axuda, en base de sustentación estable. 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

 
EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que 
se adapten ás características deses estímulos. 
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Bloque	3.	Habilidades	Motrices.	
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

• CSC 

• CCEC 

• CAA 

 
EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os 
puntos de apoio. 

 
• CSC 

• CCEE 

• CAA 

 
EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos 
de apoio e as frecuencias. 

• CSC 

• CCEE 

• CAA 

 
EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os 
puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial 

• CSC 

• CCEE 

• CAA 

EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas 
intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración. 

 

 

Bloque	4.		Actividades	físicas	artístico	–expresivas.	
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 
• CCEC 

• CSC 

• CAA 

 
EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante 
o corpo e o movemento con desinhibición e 
espontaneidade. 

 
• CCEC 

• CSC 

• CAA 

 
EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica 
sinxela. 

 
• CCEC 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

 
 
EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas 
da cultura galega e doutras culturas. 
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Bloque	5.	Actividade	Física	e	Saúde	
 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 
• CSIEE 

• CAA 

 
EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas básicas do coidado 
do corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 

• CSC 

• CSIE 

• CAA 

 
EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 

• CSC 

• CSIE 

• CAA 

 
EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de saúde 
da actividade física á súa rutina diaria. 

 
• CAA 

• CSC 

 
EFB5.2.1. Identifica os riscos individuais e colectivos 
daquelas actividades físicas que vai coñecendo e 
practicando. 

 

 

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	
 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe 

 
• CSC 

• CSIEE 

• CAA 

 
EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos 
xogos. 
 

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 
cooperación e oposición. 
 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 
 

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 
 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 
seguindo as regras básicas. 
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• CCEE 

• CAA 

• CSC 

 
EFB6.2.1.Practica xogos libres e xogos organizados 
 

EFB6.2.2.Recoñece xogos tradicionais de Galicia 
 

EFB6.2.3.Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 
seguindo regras básicas 

 

• CSC 

• CAA 

 
EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 
 

EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 
efectuar algunha actividade fóra do centro. 

 

COMPETENCIAS 
    

	CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 
 

-  Uso correcto dos termos referidos ao coñecemento topológico do corpo e ás 

diferentes medidas corporais. 

-  Análise da información contida na ilustración inicial sobre actividades físicas. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

-  Contidos e actividades relacionados co concepto espacial «preto-lonxe».  

-  Correcto manexo das diferentes unidades de medida corporal. 

-  Manipular aparellos para realizar actividades físicas. 

Competencia dixital  
 

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender  
 

-  Desenvolver a atención observado imaxes. 

-  Coñecerse a si mesmo e as propias posibilidades a través das actividades 

físicas. 

Competencias sociais e cívicas  
 

-  Valoración das actividades físicas e da linguaxe corporal para ampliar e 

mellorar as relacións sociais. . 
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-  Aceptación da imaxe corporal. 

-  Aceptación e respecto das regras do xogo acordadas entre todos.  

-  Valoración do traballo de cooperación na organización e o desenvolvemento 

de actividades físicas. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

-  Desenvolvemento da iniciativa persoal e da creatividade 

-  Disposición para afrontar as tarefas e lvos problemas con responsabilidade..  

 

SEGUNDO	CURSO	
 

PRIMEIRA	AVALIACIÓN	
 
Mediante os contidos e as actividades desta unidade, os alumnos poderán seguir 

reafirmando e ampliando as súas aprendizaxes referidas á propia imaxe corporal, 

relacióneass espaciais, as habilidades motrices e os aspectos expresivos do 

movemento. O noso obxectivo é integrar, de forma progresiva, as diferentes 

dimensións da motricidad humana, de forma que   os alumnos e alumnas poidan 

profundar no coñecemento reflexivo do seu propio corpo e das súas posibilidades de 

acción. 

 
 
METODOLOXÍA  
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 
 
CONTIDOS  
 
As partes do corpo. (1) 

Os segmentos corporais. (2) 

A respiración e a relaxación. (3) 

Segmentos corporais dominantes nun mesmo e nos demais. (4) 
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Medidas corporais: talla, envergadura, perímetro. (5) 

Conceptos espaciais: «preto» e «lonxe». (6) 

A expresión corporal. (7) 

O movemento e a música. (8) 

Normas e hábitos de hixiene corporal para o coidado da saúde. (9) 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.  Coñecer e identificar as distintas partes do corpo e as súas posibilidades de 

movemento. 

  2.  Distinguir e identificar os segmentos corporais e as súas funcións motrices. 

  3.  Coñecer as funcións da respiración e a necesidade de relaxación despois do 

exercicio. 

  4.  Distinguir o segmento dominante de brazos e pernas en si mesmo e nos demais. 

  5.  Coñecer as diferentes formas de medir as determinadas partes do corpo e os 

nomes que reciben e colaborar cos demais nas tarefas de medición. 

  6.  Distinguir as nocións de distancia, desde o contraste de «preto-lonxe». 

  7.  Aplicar a linguaxe corporal significativo transmitindo a distancia mensaxes sen 

palabras. 

  8.  Recoñecer a conexión existente entre música e movemento corporal, 

incorporando o ritmo en xogos e actividades físicas. 

  9.  Practicar hábitos saudables de forma diaria e promover a súa práctica cotiá entre 

os seus compañeiros. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
  1.1.  Coñece e identifica as distintas partes do corpo humano e as súas 

posibilidades de movemento. 

  2.1.  Distingue e identifica os diferentes segmentos corporais e as súas funcións 

motrices. 

  3.1.  Coñece as funcións da respiración e a necesidade de relaxarse despois de 

facer exercicio. 

  4.1.  Sabe distinguir o segmento dominante de brazos e pernas en si mesmo e nos 

outros. 

5.1.  Sabe como medir as determinadas partes do corpo e coñece os nomes que 

reciben. 

  6.1.  Distingue as nocións de distancia a partir de contraste «preto-lonxe». 

  7.1.  Aplica a linguaxe corporal significativo para transmitir a distancia mensaxes 

sen palabras. 
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  8.1.  Recoñece a conexión existente entre música e movemento corporal, 

incorporando o ritmo en xogos e actividades físicas. 

  9.1.  Practica hábitos saudables e promover a súa práctica rutineira entre os seus 

compañeiros. 

 
COMPETENCIAS 
    

 CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A 
DESENVOLVELAS 

 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto dos termos referidos ao coñecemento topológico do corpo e ás 

diferentes medidas corporais. 

-  Análise da información contida na ilustración inicial sobre actividades físicas. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Contidos e actividades relacionados co concepto espacial «preto-lonxe».  

-  Correcto manexo das diferentes unidades de medida corporal. 

-  Manipular aparellos para realizar actividades físicas. 

 

Competencia dixital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  
-  Desenvolver a atención observado imaxes. 

-  Coñecerse a si mesmo e as propias posibilidades a través das actividades 

físicas. 

 

Competencias sociais e cívicas  
-  Valoración das actividades físicas e da linguaxe corporal para ampliar e 

mellorar as relacións sociais. . 

-  Aceptación da imaxe corporal. 

-  Aceptación e respecto das regras do xogo acordadas entre todos.  

-  Valoración do traballo de cooperación na organización e o desenvolvemento 

de actividades físicas. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Desenvolvemento da iniciativa persoal e da creatividade 

-  Disposición para afrontar as tarefas e lvos problemas con responsabilidade..  

 

Conciencia e expresións culturais 
-  Valoración da linguaxe corporal e das formas de comunicación non verbal. 

SEGUNDA	AVALIACIÓN	
 
Como xa expomos na unidade anterior, o obxectivo esencial deste curso é profundar 

en  o coñecemento reflexivo do propio corpo. Para iso, a vanzaremoslembrando o 

apreso na primeira unidade para centrar a atención na mobilización articular, o 

equilibrio corporal e na postura, todo iso como base teórica que permita avanzar no 

dominio práctico das calidades motoras (desprazamentos, saltos, xiros).  

 

Completaremos a unidade con conceptos relacionados coa expresión corporal, 

centrados nesta ocasión na creación de ritmos co corpo, sen esquecer que en todas 

as unidades estarán sempre presentes os aspectos relativos á saúde. 

 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 
 
CONTIDOS  
 
As articulacións e a súa mobilidade. (1) 

Os sentidos. (2) 

O equilibrio e a postura corporal. (3) 

Os desprazamentos. (4) 

Os saltos. (5) 

Os xiros. (6) 

Expresión corporal: ritmo e música. (7) 
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Exercicio físico e coidado do corazón. (8) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.  Coñecer as principais articulacións e o seu movemento. 

  2.  Valorar a importancia e a función dos sentidos. 

  3.  Coñecer e practicar distintos tipos de equilibrios e relacionalos coa necesidade 

dunha postura equilibrada. 

  4.  Coñecer o concepto e as formas de desprazamento humano. 

  5.  Coñecer o concepto de salto e as súas diferentes aplicacións motrices. 

  6.  Coñecer o concepto de xiro e as súas diferentes aplicacións motrices. 

  7.  Coñecer e explorar as diferentes posibilidades rítmicas do corpo. 

  8.  Entender e valorar a importancia do exercicio como mellora da resposta 

cardíaca. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
  1.1. Coñece as principais articulacións e o seu movemento. 

  2.1. Valora a importancia e a función dos sentidos. 

  3.1. Coñece e practica distintos tipos de equilibrios e relaciónaos coa necesidade 

de manter unha postura equilibrada. 

  4.1. Coñece e realiza diferentes formas de desprazamento. 

  5.1. Sabe saltar no desenvolvemento de xogos e actividades físicas. 

  6.1. Sabe virar no desenvolvemento de xogos e actividades físicas. 

  7.1. Coñece e explora as diferentes posibilidades rítmicas do corpo. 

  8.1. Entende e valora os efectos positivos do exercicio físico sobre a saúd 

COMPETENCIAS 
 

				CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 

-  Descrición oral das formas nas que son capaces de equilibrarse. 

-  Uso correcto de termos relacionados coas habilidades física desprazarse, 

saltar, virar. 

-  Uso correcto do vocabulario relacionado coas articulacións e os sentidos.  
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Cálculos das veces que caen facendo equilibrios e das que perden o control 

do balón nos xogos. 

- Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades moitrices. 

 
Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender  
-  Verificación, a través da práctica, de como debe ser unha postura correcta. 

-  Experimentación das dificultades para manter o equilibrio, dependendo dos 

puntos de apoio que se utilicen. 

-  Experimentación das habilidades de camiñar, correr e saltar. 

 
Competencias sociais e cívicas  

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

-  Práctica de actividades físicas colectivas para a adquisición de recursos de 

cooperación. 

-  Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o 

respecto. 

-  Aceptación e respecto das regras de xogo acordadas entre todos. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Traballo en equipo, cooperando e asumindo responsabilidades. 

-  Aceptación das diferenzas na práctica de actividade física, así como das 

posibilidades propias e alleas. 

-  Desenvolvemento de actitudes críticas fronte ao fenómeno do sedentarismo. 

 
Conciencia e expresións culturais 

-  Expresión de ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o 

corpo e o movemento. 

-  Valoración do ritmo e a música como linguaxes significativas. 

TERCEIRA	AVALIACIÓN	
 
Na terceira unidade, os aspectos perceptivos do movemento dan paso a un traballo 

baseado no desenvolvemento motor. Estamos na última etapa do curso, polo que 
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nos achegamos a accións máis complexas que os alumnos poderán resolver xa con 

maior seguridade. O coñecemento dos diferentes aparellos  que se utilizan no 

ximnasio servirá para ilos incorporando ás actividades dos alumnos. 

  

O xogo desempeña un papel fundamental nesta unidade, na que tamén nos 

ocuparemos da coordinación dinámica especial e do desenvolvemento das 

habilidades básicas mediante a práctica de botes, rebotes, lanzamentos e 

recepcións. E concluiremos insistindo nos contidos expresivos e nos relativos á 

saúde, neste caso prestando especial atención aos hábitos alimentarios adecuados. 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 
CONTIDOS  
 
Aparellos para a realización de exercicios. (1) 

As habilidades básicas de botar e rebotar, lanzar e recibir, así como as situacións 

espazo-temporais asociadas a cada unha delas. (2, 3) 

Resolución de pequenos problemas motrices. (4) 

Xogos para empezar a xogar. (5) 

Xogos populares e tradicionais, (6) 

Xogos de orientación, de habilidade e precisión. (7) 

O ritmo e a música e as súas posibilidades expresivas. (8) 

Hábitos alimentarios básicos. (9) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.  Coñecer e identificar os principais aparellos do ximnasio e os materiais 

fundamentais empregándoos adecuadamente na práctica das actividades 

físicas. 

  2.  Coñecer e ser capaz de practicar as accións de botar e rebotar con diferentes 

tipos de elementos. 
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  3.  Coñecer e ser capaz de practicar as habilidades de lanzamento e recepción con 

distintos tipos de materiais e en diferentes situacións. 

  4.  Ser capaz de resolver distintos tipos de problemas motrices empregando os 

elementos do ximnasio e os aparellos coñecidos. 

  5.  Coñecer a dinámica de organización dos xogos e os xogos para iniciar un xogo. 

  6.  Practicar xogos populares tradicionais e outros novos propios da contorna social 

en que se vive. 

  7.  Coñecer e distinguir os elementos básicos de orientación e practicar xogos 

baseados neles. 

  8.  Desenvolver as capacidades rítmicas e expresivas, fomentando a creatividade 

persoal. 

  9.  Coñecer e valorar a importancia de posuír hábitos alimentarios saudables. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

1. Coñece e identifica os principais aparellos do ximnasio e os materiais    

fundamentais e emprégaos de forma adecuada na práctica das actividades 

físicas. 

  2.1.  Coñece e é capaz de practicar as accións de botar e rebotar con diferentes 

tipos de elementos. 

  3.1.  Coñece e é capaz de practicar as habilidades de lanzamento e recepción con 

distintos tipos de materiais e en diferentes situacións. 

  4.1.  É capaz de resolver distintos tipos de problemas motrices empregando os 

elementos do ximnasio e os aparellos coñecidos. 

  5.1.  Coñece a dinámica de organización dos xogos e os xogos para iniciar un xogo.  

  7.1.  Practica xogos populares tradicionais e outros novos propios da contorna 

social en que vive. 

  8.1.  Desenvolve as capacidades rítmicas e expresivas persoais mediante formas 

espontáneas de danza. 

  9.1.  Coñece e valora a importancia de ter hábitos alimentarios saudables. 

 
 
COMPETENCIAS 
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				CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto do termos referidos aos aparellos do ximnasio. 

-  Definición e uso correcto dos conceptos de« botar», «rebotar», «lanzar» e 

«recibir». 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Comprensión e dominio das formas de cálculo dos resultados de diferentes 

xogos. 

-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices. 

-  Adquisición de hábitos saudables de alimentación, de hixiene e de coidado 

do corpo. 

 
Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 
Aprender a aprender  

-  Desenvolvemento da atención na observación de imaxes. 

-  Desenvolvemento do sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Comprensión do que se pode facer por un mesmo e do que se pode con 

axuda dos demais. 

-  Adquisición de recursos de cooperación en actividades físicas comúns. 

 

Competencias sociais e cívicas  
-  Respecto e aceptación das regras acordadas nos xogos. 

-  Valoración positiva do traballo en equipo, sabendo tanto gañar como perder. 

-  Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o 

respecto. 

-  Coidar e conservar os materiais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Organización de actividades físicas lúdicas de forma individual e colectiva.   

-  Participación nas actividades, tomando decisións e comportándose con 

responsabilidade e perseveranza. 

-  Capacidade de buscar solucións aos problemas expostos e de levalas á 

práctica. 
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Conciencia e expresións culturais 
-  Valoración das manifestacións culturais da motricidad humana (xogos 

tradicionais, danza). 

 

TERCEIRO	CURSO	

Bloque	1.	Contidos	Comúns.	
 
B.1.1. Aceptación e respecto cara ás normas, regras, estratexias e persoas que 

participan no xogo. 

B.1.2. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física. 

B.1.3. Implicación activa en actividades motrices diversas, recoñecendo e aceptando 

as diferenzas individuais no nivel de habilidade. 

B.1.4. Uso correcto de materiais e espazos na práctica da Educación física. 

B.1.5. O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal 

B.1.6. Adopción de condutas seguras ao actuar como peóns  

Bloque	2.	O	corpo:	imaxe	e	percepción.	
 
B.2.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos e das demais  

B.2.2. Seguridade, confianza nun mesmo ou nunha mesma e nos demais 

B.2.3. Autonomía persoal: autestima, expectativas realistas de éxito. 

B.2.4. Descubrimento dos elementos orgánico-funcionais relacionados co 

movemento 

circulación, respiración, locomoción (principais músculos e articulacións). 

B.2.5. Equilibrio estático e dinámico sobre superficies estables e inestables e alturas 

variables 

B.2.6. Organización espacial (organización dos elementos no espazo, apreciación 

de distancias, traxectorias, orientación, lonxitude).  

B.2.7. Organización espazo-temporal velocidade, previsión do movemento. 

B.2.8. Consolidación da lateralidade e a súa proxección no espazo, con 

recoñecemento da esquerda e dereita dos e das demais. 

Bloque	3.	Habilidades	motrices.	
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B3.1. Utilización eficaz e económica das habilidades motrices básicas en medios e 

situacións estables e coñecidas. 

B3.2. Inicio na adaptación das habilidades básicas a situacións non habituais e 

contornos descoñecidos ou con incerteza, incidindo nos mecanismos de decisión. 

B3.43 Mellora das capacidades físicas básicas de forma global e orientada á 

execución das habilidades motrices. 

B3.4. Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas aceptando a 

existencia de diferenzas no nivel de habilidade. 

Bloque	4.	Actividades	físicas	artístico-expresivas	
 

B4.1. O corpo e o movemento como instrumentos de expresión e comunicación. 

B4.2. Coñecemento e práctica de diversas manifestacións expresivas adaptadas ao 

ámbito escolar: mimo,  baile, expresión corporal. 

B4.3. Adecuación do movemento a estruturas espazo-temporais e execución de 

bailes e coreografías simples . 

B4.4. Expresión de emocións e sentimentos a través do corpo. 

B4.5. Recreación de personaxes reais e ficticios e os seus contextos dramáticos. 

B4.6. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, participando en 

actividades artístico-expresivas.  

 

 

Bloque	5.	Actividad	física	e	saúde.	

	

B5.1. Consolidación de hábitos de hixiene corporal e adquisición de hábitos posturais 

e alimentarios saudables relacionados coa actividade física. 

B5.2. Recoñecemento dos beneficios da actividade física na saúde integral da 

persoa.  

B5.3. Práctica segura da actividade física recoñecendo a importancia do 

quecemento, a dosificación do esforzo, a volta á calma e a relaxación. 

B5.4. Mellora da condición física  

B5.5. Adopción das medidas básicas de seguridade na execución das actividades 

físicas e no uso de materiais e espazos. 
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B5.6 Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde, manifestando 

comportamentos responsables, respectuosos e seguros cara a un mesmo e as 

demais persoas. 

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	
 
B6.1. Descubrimento e aplicación das estratexias básicas de xogo relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación-oposición.  

B6.2. Respecto cara ás persoas que participan no xogo e rexeitamento cara aos 

comportamentos antisociais. 

B6.3. Comprensión, aceptación e cumprimento das normas de xogo. 

B6.4. Coñecemento e práctica de xogos tradicionais de Galicia. 

B6.5. Achegamento ao xogo doutras comunidades e países dos seus compañeiros 

e compañeiras da clase. 

B6.6. Aplicación das habilidades básicas en situacións de xogo. 

B6.7. Participación en xogos de diferente tipoloxía e iniciación á práctica de 

actividades deportivas a través de xogos predeportivos e o deporte adaptado. 

B6.8. Iniciación á orientación deportiva mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio, 

outros). 

B6.9. Práctica e gozo de actividades motrices lúdicas relacionadas coa natureza 

(xogos de campo, de exploración, de aventura).  

B6.10.Coidado da contorno natural. 

CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	

Bloque	1.	Contidos	Comúns.	
 
B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, participando en 

debates, e aceptando as opinións dos e das demais. 

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de información 

determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como 

recurso de apoio á área. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable 

B1.4. Respectar a un mesmo a aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

B1.5. Aceptar as nomas e regras establecidas 
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B1.6. Actuar con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

B1.7.Adquirir hábitos de orde. 

B1.8.Valorar e respectar as normas dos xogos. 

Bloque	2.	O	corpo:	imaxe	e	percepción.	
 
B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada situación. 

B2.3.Coñecer e identificar as distintas partes do corpo humano e referilas ao seu 

propio corpo e ao dos demais. 

B2.4. Controlar o equilibrio. 

B2.5. Distinguir as diferentes formas de desprazamento. 

B2.6. Coñecer a estrutura corporal: ósos, articulacións e músculos. 

B2.7. Diferenciar os distintos tipos de eixes corporais. 

B2.8. Valorar e respectar as normas dos xogos. 

B2.9. Coñecer e verificar o funcionamento dos pulmóns. 

B2.10. Aprender a contar os latexos do corazón. 

B2.11. Valorar a importancia do equilibrio psíquico para a saúde. 

 

 

Bloque	3.	Habilidades	motrices.	
 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

B3.2. Realizar desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. 

B3.3. Dominar a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a continuidade. 



 

38 
 
 

B3.4. Controlar e dominar as habilidades motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos intentando aplicar 

os xestos axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 

B3.5. Realizar as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

B3.6. Manter o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

B3.7. Realizar actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en 

contornos non habituais. 

Bloque	4.	Actividades	físicas	artístico-expresivas.	
 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

B4.2. Aprender a utilizar a linguaxe corporal. 

 B4.3. Iniciarse nos conceptos básicos da expresión de sentimentos a través do 

corpo. 

B4.4. Aprender a representar historias. 

B4.5.  Utilizar os xestos como linguaxe do corpo. 

B4.6. Descubrir a danza, asociándoa ás capacidades expresivas persoais 

Bloque	5.	Actividad	física	e	saúde.	
 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o benestar. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 

intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física. 

B5.4. Coñecer e identificar as distintas partes do corpo humano e referilas ao seu 

propio corpo e ao dos demais. 

B5.5. Coidar a postura. 
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B5.6. Valorar a importancia da actividade física en relación coa saúde. 

B5.7. Valorar a importancia do equilibrio psíquico para a saúde. 

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	
 
B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en especial 

as de Galicia. 

B6.3 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas. 

B6.4. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

B6.5. Practicar xogos cooperativos. 

B6.6. Adquirir hábitos de orde. 

B6.7. Valorar e respectar as normas dos xogos. 

 B6.8. Coñecer e practicar xogos competitivos. 

B6.9. Aprender a clasificar os xogos 

Estándares	de	aprendizaxe	(EA)	
 

Bloque	1.	Contidos	Comúns.	
 

EAB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos 

da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.  

EAB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características 

dun xogo practicado na clase. 

EAB1.2.1. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos e das demais. 

EAB1.3.1 Demostra un comportamento persoal e social responsable 

EAB1.3.2. Participa na recollida e organización  de material utilizado nas clases. 

EAB1.4.1. Respecta a un mesmo e aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 
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EAB1.4.2. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

EAB1.5.1 Acepta as nomas e regras establecidas 

EAB1.6.1. Actua con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EAB1.7.1.Adquiri hábitos de orde. 

EAB1.8.1Valora e respectar as normas dos xogos. 

Bloque	2.	O	corpo:	imaxe	e	percepción.	
 

EAB2.1.1. Acepta e respecta a propia realidade corporal e a dos e das demais. 

EAB2.2. 1.Coñece a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento 

ás circunstancias e condicións de cada situación. 

EAB2.2.2. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos 

en movemento. 

EAB2.3.1.Coñece e identifica as distintas partes do corpo humano e refíreasas ao 

seu propio corpo e ao dos demais. 

EAB2.4.1. Controla o equilibrio. 

EAB2.4.2.Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes 

posturas e posicións, durante un tempo determinado. 

EAB2.5.1 Distingue as diferentes formas de desprazamento. 

EAB2.6.1Coñece a estrutura corporal: ósos, articulacións e músculos. 

EAB2.7.1Diferencia os distintos tipos de eixes corporais. 

EAB2.8.1 Valora e respecta as normas dos xogos. 

EAB2.9.1 Coñece e verifica o funcionamento dos pulmóns. 

EAB2.10. 1Aprende a contar os latexos do corazón. 

Bloque	3.	Habilidades	motrices.	
 

EAB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade. 

EAB3.2.1. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de 

contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar 

a súa realización aos parámetros espazo-temporais 
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EAB3.2.2. Realiza e domina as habilidades motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos intentando aplicar 

os xestos axeitados e utilizando os segmentos  

EAB3.4.1. Realiza e mellora as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de 

contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar 

a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

EAB3.6.1. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

EAB3.7.1 Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en 

contornos non habituais respectando as regras, ao mestre e aos compañeiros. 

Bloque	4.	Actividades	físicas	artístico-expresivas	
 

EAB4.1.1Utiliza os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética 

e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EAB4.2.1 Aprende a utilizar a linguaxe corporal. 

 EAB4.3.1 Iniciouse nos conceptos básicos da expresión de sentimentos a través do 

corpo. 

EAB4.4. Aprende a representar historias. 

EAB4.5.  Utiliza os xestos como linguaxe do corpo. 

EAB4.6. Descubre a danza, asociándoa ás capacidades expresivas persoais. 

Bloque	5.	Actividad	física	e	saúde.	
 

EAB5.1.1 Recoñece os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EAB5.2.1 Mellora o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 

intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

EAB5.3.1 Identifica e interioriza a importancia da prevención, a recuperación e as 

medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física. 

EAB5.4.1 Coñece e identifica as distintas partes do corpo humano e refíreas ao seu 

propio corpo e ao dos demais. 

EAB5.5.1 Coida a postura. 
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EAB5.6.1 Valora a importancia da actividade física en relación coa saúde. 

EAB5.7.1 Valora a importancia do equilibrio psíquico para a saúde. 

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	
 

EAB6.1.1 Resolve retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

EAB6.1.2 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

EAB6.2. Coñece a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en 

especial as de Galicia. 

EAB6.3.1 Relaciona os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas. .  

EAB6.3.2 Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

EAB6.4. Manifesta respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

EAB6.5. Practica xogos cooperativos. 

EAB6.6. Adquire hábitos de orde. 

EAB6.7. Valora e respectar as normas dos xogos. 

EAB6.8. Coñece e practica xogos competitivos. 

EAB6.9. Aprende a clasificar os xogos. 

EAB6.10. Respecta as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non bota a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e sabe e 

demostra  que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo na primeira posición. 
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CUARTO	CURSO	

PRIMEIRA	AVALIACIÓN	
 
Neste curso, retomamos conceptos que xa foron abordados no anterior e que tentan 

afirmar o coñecemento reflexivo do corpo, afianzando coñecementos en relación cos 

cambios corporais e co coidado da postura, e insistindo no concepto de equilibrio. 

Tamén introduciremos os conceptos relacionados coa orientación espacial e 

iniciaremos o traballo no desenvolvemento das habilidades motrices básicas, 

especialmente nos desprazamentos e nos saltos, e insistiremos nos aspectos 

expresivos do movemento. 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

CONTIDOS  
 
Os ósos e as súas funcións. (1) 

Os músculos. (2) 

A simetría corporal. (3) 

A respiración. (4) 

A relaxación. (5) 

O equilibrio. (6) 

A nosa saúde necesita hábitos saudables. (7) 

O coidado do corazón. (8) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.  Coñecer e identificar os diferentes tipos de ósos do corpo humano. 

  2.  Aprender a coidar a musculatura para a práctica física e experimentar cos 

músculos voluntarios. 

  3.  Diferenciar a parte dereita da parte esquerda no corpo e distinguir entre ser 

zurdo ou destro. 

  4.  Aprender a experimentar de forma eficaz coas fases da respiración. 
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  5.  Saber utilizar unha técnica sinxela de relaxación. 

  6.  Practicar os equilibrios estáticos e dinámicos de forma eficaz. 

  7.  Coidar a saúde con hábitos adecuados. 

  8.  Comprender a importancia do exercicio físico para o coidado do corazón. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
  1.1.  Coñece e identifica os diferentes tipos de ósos do corpo humano. 

  2.1.  Aprende a coidar a musculatura para a práctica física e experimenta cos 

músculos voluntarios. 

  3.1.  Diferenza sen dificultade a parte dereita da parte esquerda do corpo e distingue 

entre ser zurdo ou destro. 

. 4.1.  Experimenta de forma eficaz coas fases da respiración. 

  5.1.  Sabe utilizar unha técnica sinxela de relaxación. 

  6.1.  Practica os equilibrios estáticos e dinámicos de forma eficaz. 

  7.1.  Coida a súa saúde con hábitos adecuados. 

  8.1.  Comprende a importancia do exercicio físico para o coidado do corazón 

 
COMPETENCIAS 

				CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correctou dos termos referidos a o s ósos e os músculos. 

-  Uso correcto da terminología propia da materia ao analizar e describir a 

información contida nas ilustracións. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Valoración del coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices.  

-  Comprensión e valoración da actividade física como elemento indispensable 

para o coidado da saúde. 

-  Comprensión do proceso da respiración e das súas implicacións. 

-  Comprensión e práctica de formas sinxelas de relaxación. 

-  Desenvolvemento do sentido da orientación e utilización correcta de 

diferentes recursos para orientarse. 
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Competencia dixital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 
Aprender a aprender  

-  Desenvolvemento da atención ao ler os textos e observar las imáxeneé. 

-  Manexo eficaz dos recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento 

das súas habilidades motrices. 

-  Utilización eficaz, en situacións diferentes, dos coñecementos adquiridos.  

 

Competencias sociais e cívicas  
-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices e 

expresivas a través das actividades motoras propostas. 

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular como 

resultado das prácticas físicas propostas. 

-  Desenvolvemento de actitudes de respecto cara aos demais e cara a si 

mesmo na súa participación en xogos e actividades físicas. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Iniciativa na resolución de problemas relacionados co exercicio físico. 

-  Visión estratéxica dos retos que se expoñen para cumprir os obxectivos dos 

xogos  e doutras actividades físicas, e motivación para lograr o éxito. 

-  Desenvolvemento de actitudes de diálogo; aceptación e elaboración de 

normas   de convivencia. 

-  Participación e toma de decisións nos xogos e as actividades propostos, 

comportándose con responsabilidade. 

-  Valoración positiva das iniciativas e as achegas dos demais. 

 
Conciencia e expresións culturais 

-  Utilización de diferentes recursos para experimentar formas de comunicación 

a través dos movementos do corpo. 

SEGUNDA	AVALIACIÓN	
 

A segunda unidade pretende aumentar o grao de complexidade do traballo que se 

realizou na anterior. Retomamos conceptos relacionados con  as habilidades 

motrices e, á vez que desmenuzamos as actividades deca minar, correr, saltar e virar, 
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expomos como se combinan nas accións de lanzar e recibir, ruber e escalar, e nas 

habilidades con balón. Por último, en a liña que vimos expondo nos nosos libros, 

abordamos tamén a expresión corporal e a saúde como tema recorrente de 

coñecemento e reflexión. 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 
CONTIDOS  
 
Os planos corporais. (1) 

Habilidades combinadas. (2) 

Anzar e recibir. (3) 

Rubir e escalar. (4) 

Habilidades con balón. (5) 

Saúde e dieta equilibrada. (6) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.  Coñecer os planos do corpo e experimentar con eles de forma correcta. 

  2.  Reforzar e ampliar as habilidades combinadas. 

  3.  Coñecer e practicar de forma eficaz diferentes formas de lanzamentos. 

  4.  Practicar con soltura rubes sinxelas.  

  5.  Realizar correctamente habilidades con balóns. 

  6.  Valorar a saúde e levar unha dieta equilibrada.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
  1.1.  Coñece os planos do corpo e experimentar con eles correctamente. 

  2.1.  Reforza e ampla as habilidades combinadas. 

  3.1.  Coñece e realiza de forma eficaz diferentes formas de lanzamentos. 

  4.1.  Practica con soltura rubes sinxelas. 

  5.1.  Realiza correctamente habilidades con balóns 
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  6.1.  Valora a saúde e leva unha dieta equilibrada. 

 
COMPETENCIAS 

				CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 

-  Coñecemento e uso correcto da terminología dos aparellos do ximnasio. 

-  Análise e verbalización do contido das ilustracións iniciais da unidade. Que 

accións levan a cabo os nenos alí representados? 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Medición das distancias que alcanza nos lanzamentos. 

-  Descrición da orientación dos obxectos con respecto ao seu propio corpo. 

-  Comprensión da relación existente entre os xiros de determinados obxectos 

cos que pode facer o noso corpo. 

-  Manipulación de aparellos para realizar actividades físicas. 

 
Competencia dixital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender  
-  Práctica de movementos voluntarios, diferenciándoos dos involuntarios 

-  Utilización do espazo e do tempo para realizar unha representación. 

-  Adquisición de hábitos de alimentación saudables. 

Competencias sociais e cívicas  
-  Aceptación e respecto das regras de xogo acordadas entre todos na práctica 

dos xogos propostos. 

-  Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por razóns 

de sexo, clase, orixe ou cultura. 

-  Capacidade para aprender a convivir aceptando as regras. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Desenvolvemento dos valores persoais da responsabilidade e a 

perseveranza. 

-  Capacidade de buscar solucións aos problemas expostos e de levalas á 

práctica. 

Conciencia e expresións culturais 
-  Valoración dos xogos e a danza como manifestacións culturais da motricidad 
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humana. 

 
 

TERCEIRA	AVALIACIÓN	I	
 
O obxectivo desta unidade é o coñecemento das capacidades físicas básicas e a 

forma de administrar o exercicio físico mediante o quecemento e o desenvolvemento 

de devanditas capacidades. Trataremos de motivar aos alumnos e ás alumnas para 

que realicen unha práctica ben organizada e sitúen sempre o cualitativo por encima 

da mellora nos resultados das probas. 

Xunto á motivación pola actividade física habitual, debemos lembrar con insistencia 

o respecto das normas hixiénicas e o uso da indumentaria adecuada para practicala. 

Tamén insistiremos na necesidade de levar a cabo un traballo equilibrado 

combinando de forma coherente descanso e actividade. 

METODOLOXÍA	DIDÁCTICA	 	
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

CONTIDOS	 	
 
As capacidades físicas básicas. (1) 

O quecemento. (2) 

A flexibilidade. (3) 

A velocidade. (4) 

A resistencia. (5) 

O esforzo. (6) 

Hábitos saudables na actividade física. (7) 

Actividade e descanso. (8) 

CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	 	
 
  1.  Coñecer as propias capacidades físicas. 

  2.  Practicar correctamente un quecemento. 
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  3.  Coñecer as posibilidades que temos de ser flexibles e avalialas no seu propio 

corpo. 

  4.  Practicar e diferenciar de forma clara os diversos tipos de velocidade. 

  5.  Valorar a resistencia e aprender a medir as propias posibilidades. 

  6.  Ser consciente da importancia de facer esforzo sen chegar ao esgotamento. 

  7.  Valorar a importancia da hixiene e da indumentaria adecuada para o exercicio.  

  8.  Combinar de forma equilibrada a actividade co descanso. 

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	 	
 
  1.1.  Coñece as propias capacidades físicas. 

  2.1.  Practica correctamente un quecemento. 

  3.1.  Descobre as posibilidades que ten de ser flexible. 

  4.1.  Practica e diferencia os diversos tipos de velocidade. 

  5.1.  Valora a resistencia e aprende a medir as súas posibilidades. 

  6.1.  É consciente da importancia do seu esforzo sen chegar ao esgotamento. 

  7.1.  Valora a importancia da hixiene e da indumentaria adecuada para o exercicio. 

  8.1.  Combina de forma equilibrada a actividade co descanso. 

 
 

COMPETENCIAS	

				CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 

-  Verbalización e debate sobre a importancia do exercicio físico para a saúde. 

-  Uso correcto dos termos referidos aos movementos que realiza o corazón. 

-  Uso correcto da terminología propia da materia ao dar resposta ás preguntas. 

Competencia dixital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Comprensión e valoración da actividade física como un elemento 

indispensable para a saúde. 

-  Creación de series de estruturas rítmicas. 

Aprender a aprender  
-  Coñecemento das propias posibilidades e carencias a través das actividades 

físicas. 
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-  Desenvolvemento do sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Utilización adecuada dos coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

Competencias sociais e cívicas  
-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

-  Valoración da actividade física como forma de facilitar a relación cos demais, 

a integración e o respecto. 

-  Valoración da importancia de evitar danos durante o exercicio. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
- Organización de forma individual e colectiva de actividades físicas lúdicas.  

-  Creación de xogos motores, organizando as súas regras. 

 
Conciencia e expresións culturais 

-  Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e 

goce. 

TERCEIRA		AVALIACIÓN	II	
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer a actividade motriz espontánea e a participación. 

Expor o xogo motor como forma de adquirir coñecementos. 

Afirmar os coñecementos mediante actividades interdisciplinarias. 

 
CONTIDOS  
 
As linguaxes. (1) 

As respostas do corpo. (2) 

O ritmo. (3) 

Os sons e o espazo. (4) 

A saúde mental. (5) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.  Coñecer as diferentes formas de linguaxe. 

  2.  Responder de forma espontánea co corpo.  

  3.  Distinguir entre ritmo involuntario e ritmo voluntario.  

  4.  Aprender a organizar o espazo para danzar. 
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  5.  Coida a saúde, tanto física como mental.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
  1.1.  Coñece diferentes formas de linguaxe. 

  2.1.  Responde de forma espontánea co corpo. 

  3.1.  Distingue entre ritmo involuntario e ritmo voluntario. 

  4.1.  Aprende a organizar o espazo para danzar. 

  5.1.  Coida a saúde, tanto física como mental. 

 
COMPETENCIAS 

				CONTIDOS	E	ACTIVIDADES	ESPECIALMENTE	DESTINADOS	A	DESENVOLVELAS	
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto da terminología propia da materia ao analizar e describir a 

información contida nas ilustracións e na realización das actividades e os 

xogos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
- Utilización das figuras xeométricas básicas na creación de sinxelas 

coreografías.  

-  Creación de series de estruturas rítmicas. 

-  Comprensión e valoración da actividade física como un elemento 

indispnsable para a saúde. 

Competencia dixital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

Aprender a aprender  
-  Utilización dos coñecementos adquiridos en diferentes situacións 

-  Capacidade para expresar sentimentos co corpo. 

-  Desenvolvemento eficaz da automotivación, a confianza nun mesmo e o 

gusto por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  
-  Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices e 

expresivas a través das actividades propostas. 

-  Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular.  

-  Desenvolvemento de actitudes de respecto cara aos demais e cara a si 

mesmo na súa participación en xogos e actividades físicas. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Desenvolvemento de actitudes de diálogo; aceptación e elaboración de 

normas de convivencia. 

-  Participación e toma de decisións nos xogos e as actividades propostos, 

comportándose con responsabilidade. 

-  Valoración positiva das iniciativas e as achegas dos demais. 

Conciencia e expresións culturais 
-  Utilización da danza expresiva para experimentar formas de comunicación a 

través dos movementos do corpo. 

-  Interese polas formas de comunicación non verbal.     

QUINTO	CURSO	
 
Bloque	1.	Contidos	Comúns.	

B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos e das demais. 

B1.2. Adopción de actitudes de colaboración, tolerancia, respecto e resolución 

pacífica dos conflitos na práctica de xogos e outras actividades físicas. 

B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física. 

B1.4. Actitudes de aceptación, respecto e valoración cara a un mesmo, aos 

compañeiros e compañeiras e ao medio. 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe  

B1.6. Implicación activa en actividades motrices diversas, recoñecendo e aceptando 

as diferenzas individuais no nivel de habilidade. 

B1.7. Uso correcto de materiais e espazos na práctica da Educación física. 

B1.8. O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal. 

B1.9. Coñecemento da normativa básica de circulación en rúas e estradas. 

B1.10. Identificación e respecto, dentro e ao realizar saídas fóra do colexio, dos 

sinais básicos de tráfico que afectan aos peóns e peoas e ás persoas ciclistas. 

 

Bloque	2.	O	corpo:	imaxe	e	percepción.	

B2.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a das demais persoas. 

B2.2. Seguridade, confianza nun mesmo e nas demais persoas 

B2.3. Autonomía persoal: autoestima, expectativas realistas de éxito. 
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Bloque	3.	Habilidades	motrices.	

	

B3.1. Adaptación da execución das habilidades motrices a situacións de práctica de 

complexidade crecente, con eficiencia, seguridade e creatividade.  

B3.2. Realización combinada de desprazamentos, saltos, xiros, lanzamentos e 

recepcións. 

B3.3. Adaptación das habilidades motrices a contornos de práctica non habituais que 

favorezan toma de decisións, con seguridade e autonomía: o medio natural. 

B3.4. Mellora das capacidades físicas básicas de forma xenérica e orientada á 

execución das habilidades motrices, recoñecendo a influencia da condición física na 

mellora destas. 

B3.5. Autonomía e confianza nas propias habilidades motrices en situacións e 

contornos non habituais. 

B3.6. Valoración do esforzo e o traballo ben executado desde o punto de vista motor 

como base para a propia superación. 

B3.7. Disposición favorable a participar en actividades físicas diversas aceptando as 

propias posibilidades e limitacións, así como a existencia de diferenzas no nivel de 

habilidade. 

Bloque	4.	Actividades	físicas	artístico-expresivas	

B4.1. Expresión e comunicación de sentimentos e emocións individuais e 

compartidas a través do corpo, o xesto e o movemento. 

B4.2. Execución de bailes ou danzas do folclore popular galego e/ ou execución de 

danzas do mundo valorando a diversidade como factor de enriquecemento individual 

e colectivo. 

B4.3. Elaboración de bailes, coreografías simples. 

B4.4. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, xenéricas e específicas e 

da condición física, participando en actividades artístico-expresivas.  

Bloque	5.	Actividad	física	e	saúde.	

B5.1. Autonomía na hixiene corporal  

B5.2. Recoñecemento dos beneficios da actividade física na saúde integral da 

persoa e identificación crítica das prácticas pouco saudables (sedentarismo, abuso 

do lecer audiovisual, adicción ás novas tecnoloxías, consumo de tabacoou 
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alcohol...). Valoración do xogo e o deporte como alternativas aos hábitos nocivos 

para a saúde. 

B5.3. Adquisición de hábitos de quecemento (global e específico), de dosificación do 

esforzo e recuperación, necesarios para previr lesións. 

B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde en función do desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

B5.5. Recoñecemento e aplicación das medidas básicas de prevención e seguridade 

na práctica de actividade física en relación coa execución motriz e co uso de 

materiais e espazos. 

B5.6 Valoración da actividade física como factor esencial no mantemento e mellora 

da saúde.  

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	

B6..1 Uso adecuado das estratexias básicas dos xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación-oposición. 

B6.2. Aceptación e respecto cara ás normas, regras e persoas que participan no 

xogo. Cumprimento dun código de xogo limpo. 

B6.3. Práctica de xogos e actividades deportivas de diferentes modalidades con 

dificultade crecente. 

B6.4. Coñecemento, práctica e valoración dos xogos e deportes tradicionais de 

Galicia. Coñecemento de xogos doutras culturas. 

B6.5. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, xenéricas e específicas e 

da condición física, participando en xogos predeportivos e en predeportes. 

Recoñecer e valorar a posibilidade de cambiar as regras de xogo (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás necesidades do grupo. 

B6.6. Uso adecuado das estratexias básicas dos xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación oposición. 

B6.7. Iniciación ao deporte de orientación (colexio, parque, medio natural). 

Participación na organización e desenvolvemento de xogos de orientación. 

B6.8. Práctica responsable de actividades físicas lúdicas e deportivas nas saídas á 

contorno natural de Galicia. 
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CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	

Bloque 1. Contidos Comúns. 
 
B1.1. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 

un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e traballo 

en equipo. 

B1.2 Respectar a un mesmo e aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

B1.3. Aceptar formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

B1.4. Aceptar as nomas e regras establecidas 

B1.5. Actuar con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

B1.6. Adquirir hábitos de orde. 

B1.7. Valorar e respectar as normas dos xogos. 

Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 
 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais, 

mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 
 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
B4.1 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa. 

B4.2 Entender o concepto de «expresión corporal». 

B4.3 Valorar a importancia da expresión corporal como contido de Educación Física. 

B4.4 Coñecer o corpo para expresarse a través del. 

B4.5 Aprender a utilizar os xestos e as posturas na expresión corporal. 

B4.6 Recoñecer a danza como forma de expresión individual e colectiva. 

 



 

56 
 
 

Bloque 5. Actividad física e saúde. 
 
B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude responsable cara 

a un mesmo. 

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 
 
B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices. 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de Galicia. 

B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas dirixidas á súa 

preservación. 

B6.4. Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido no 

mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e saber que é máis 

importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en acabar un determinado 

xogo. 

Estándares	de	aprendizaxe	(EA)	
 

Bloque	1.	Contidos	Comúns.	
 
EAB1.1 Demostra un comportamento persoal e social responsable, respectándose 

a si mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e traballo 

en equipo. 

EAB1.2 Respecta a un mesmo e aos outros nas actividades físicas e nos xogos. 

EAB1.3. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

EAB1.4. Acepta as nomas e regras establecidas 

EAB1.5. Actua con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EAB1.6. Adquire hábitos de orde. 
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EAB1.7. Valora e respectar as normas dos xogos. 

Bloque	2.	O	corpo:	imaxe	e	percepción.	
 
EAB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

EAB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes de novas habilidades 

Bloque	3.	Habilidades	motrices.	
 
EAB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas axustándose a parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio postural. 

EAB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a diferentes tipos 

de contornos e de actividades físico-deportivas, axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 

EAB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas . 

EAB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas tendo en conta os dous eixes 

corporais e os dous sentidos intentando manter o equilibrio postural. 

EAB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

Bloque	4.	Actividades	físicas	artístico-expresivas	
 
EAB4.1.1 Utiliza os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética 

e creativa. 

EAB4.2.1 Entende o concepto de «expresión corporal». 

EAB4.3.1 Valora a importancia da expresión corporal como contido de Educación 

Física. 

EAB4.4.1 Coñece o corpo para expresarse a través del. 
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EAB4.5.1 Aprende a utilizar os xestos e as posturas na expresión corporal. 

EAB4.6.1 Recoñece a danza como forma de expresión individual e colectiva. 

Bloque	5.	Actividad	física	e	saúde.	
 
EAB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

EAB5.1.2. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os 

prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, 

tabaco e outras substancias.. 

EAB5.1.3. Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física,  

EAB5.1.4. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática. 

EAB5.1.5. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

EAB5.1.6. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades 

de esforzo. 

EAB5.1.7. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da 

actividade 

Bloque	6.	Os	xogos	e	as	actividades	deportivas.	
 

EAB6.1. Resolve retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 

motrices. 

EAB6.2. Coñece e pon en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas, en especial as de Galicia. 

EAB6.3. Manifesta respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas dirixidas á súa 

preservación. 

EAB6.4. Respecta as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non bota a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e sabe e 

demostra  que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo na primeira posición. 
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7.	Competencias:	contidos	e	a	súa	relación	coas	

Competencias	claves.	

 
    PRIMEIRO CURSO 

Comunicación lingüística 

-  Utilizar a linguaxe como medio de comunicación oral e escrita. 

-  Comprender, compoñer e utilizar os textos. 

-  Expresarse de forma adecuada. 

-  Coñecer o vocabulario específico da área. 

-  Obter gran variedade de intercambios comunicativos nas actividades físicas 

lúdicas. 

Competencia dixital 

-  Transformar a información en coñecemento. 

-  Transmitir información a través da linguaxe corporal. 

-  Analizar a expresividade corporal e entender as mensaxes que a través dela se 

transmiten. 

-  Utilizar a información recibida a través dos xestos e das posturas para a 

elaboración de estratexias de xogo nas actividades físicas lúdico-recreativas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Organizar de forma individual e colectiva actividades físicas lúdicas e actividades 

expresivas. 

-  Desenvolver os valores persoais da responsabilidade e da perseveranza. 

-  Desenvolver as habilidades sociais do respecto aos demais, a cooperación e o 

traballo en equipo. 

-  Ser capaz de buscar solucións aos problemas formulados e de levalas á práctica. 
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-  Desenvolver a iniciativa e a creatividade. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados creativos, orixinais e sinceros na súa 

expresividade. 

-  Ter unha visión estratéxica dos retos para cumprir os obxectivos dos xogos e 

doutras actividades físicas, e motivarse para lograr o éxito. 

-  Utilizar as actividades físicas e a linguaxe corporal para ampliar e mellorar as súas 

relacións sociais. 

Conciencia e expresións culturais 

-  Expresar ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o corpo e o 

movemento. 

-  Apreciar as manifestacións culturais da motricidade humana (xogos tradicionais, 

danza). 

-  Experimentar coa linguaxe do corpo. 

-  Experimentar formas de comunicación a través da danza expresiva. 

-  Interesarse polas formas de comunicación non verbal. 

-  Desenvolver a iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 

-  Apreciar as iniciativas e as achegas dos demais. 

-  Utilizar as manifestacións artísticas como fontes de enriquecemento e goce. 

-  Coñecer a riqueza cultural mediante a práctica de diferentes xogos e danzas 

Competencias sociais e cívicas 

-  Utilizar a actividade física para facilitar a relación, a integración e o respecto. 

-  Aceptar e respectar as regras do xogo acordadas entre todos. 

-  Asumir as diferenzas na actividade física, así como as posibilidades propias e 

alleas. 

-  Participar, tomar decisións e comportarse con responsabilidade. 

-  Traballar en equipo, cooperando e asumindo responsabilidades. 
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-  Valorar o traballo e as achegas dos demais, sen discriminar por razóns de sexo, 

clase, orixe ou cultura. 

-  Valorar o esforzo e os logros obtidos polas persoas afectadas de discapacidade 

física ou mental nas súas actividades físicas, laborais e cotiás. 

-  Habituarse a coidar e a manter a orde nas súas pertenzas e no seu contorno. 

-  Coidar e conservar os materiais. 

-  Comprender e valorar a importancia de respectar as normas de tráfico. 

Competencia aprender a aprender 

-  Coñecerse a si mesmo, as propias posibilidades e carencias a través das 

actividades físicas e expresivas. 

-  Desenvolver o sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Favorecer a motivación, a confianza nun mesmo e o gusto por aprender. 

-  Ser consciente do que pode facer por si mesmo e do que pode facer coa axuda 

dos demais. 

-  Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comúns. 

-  Facilitar a adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas 

(danza, mimodrama). 

-  Manexar de forma eficaz os recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento 

das súas habilidades motrices. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Realizar medicións. 

-  Transformar a información en coñecemento. 

-  Transmitir información a través da linguaxe corporal. 

-  Analizar a expresividade corporal e entender as mensaxes que a través dela se 

transmiten. 

-  Utilizar a información recibida a través dos xestos e das posturas para a 

elaboración de estratexias de xogo nas actividades físicas lúdico-recreativas. 
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SEGUNDO CURSO 

Relacionados no apartado sexto de segundo curso. 

 

    TERCEIRO CURSO 

Comunicación lingüística 

- Uso correcto dos termos referidos ás medidas do seu corpo. 

- Uso correcto da terminoloxía propia da materia ao analizar e describir a información 

contida nas ilustracións. 

- Uso correcto da terminoloxía propia da materia ao dar resposta ás preguntas. 

- Descrición das posturas adoptadas no xogo de «as estatuas». 

- Debate sobre o concepto de «movemento intelixente». 

- Análise e verbalización do contido das ilustracións iniciais da unidade. Que accións 

levan a cabo os nenos alí representados? 

- Verbalización e debate sobre a importancia do exercicio físico para a saúde. 

- Uso correcto dos termos referidos aos movementos que realiza o corazón. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Todos os contidos e as actividades relacionados coa orientación. 

- Realización de medicións. 

- Desenvolvemento do sentido da orientación e utilización correcta de diferentes 

recursos para orientarse. 

- Observación das siluetas trazadas no chan. Cales son máis grandes? Cales son 

máis pequenas? 

- Descrición da orientación dos obxectos con respecto ao seu propio corpo. 

- Comprensión da relación existente entre os xiros de determinados obxectos cos 

que pode facer o noso corpo. 

Competencia dixital 

- Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 
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Aprender a aprender 

- Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre os desprazamentos, os saltos e os 

xiros. 

- Capacidade para expresar sentimentos co corpo ao recitar poemas. 

- Manexo eficaz dos recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento das súas 

habilidades motoras. 

- Práctica de movementos voluntarios, diferenciándoos dos involuntarios 

- Utilización do espazo e do tempo para realizar unha representación. 

- Creación de normas para xogar. 

- Utilización correcta da respiración. 

- Descubrimento das formas de detectar e contar os latexos do corazón. 

- Práctica de exercicios que desenvolven a flexibilidade. 

- Utilización do corpo para producir ritmos. 

Competencias sociais e cívicas 

- Valoración do coñecemento do corpo e das súas capacidades motoras e expresivas 

a través das actividades motoras propostas. 

- Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular como resultado 

das prácticas físicas propostas. 

- Desenvolvemento de actitudes de respecto cara aos demais e cara a si mesmo na 

súa participación en xogos e actividades físicas. 

- Aceptación e respecto das regras de xogo acordadas entre todos na práctica dos 

xogos propostos. 

- Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por razóns de 

sexo, clase, orixe ou cultura. 

- Capacidade para aprender a convivir aceptando as regras. 

- Valoración da importancia de evitar danos durante o exercicio. 

- Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

- Valoración da actividade física como ocupación saudable do tempo de ocio. 

Sentido	de	iniciativa	e	espírito	emprendedor	

 
- Toma de decisións correctas na práctica dun pinchacarneiro. 

- Creación de xogos motores, organizando as súas regras. 
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- Toma de decisións de xeito racional nas súas actividades físicas. 
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Conciencia e expresións culturais 

- Valoración dos xogos e a danza como manifestacións culturais da motricidade 

humana. 

- Interesarse polas formas de comunicación non verbal. 

- Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e desfrute. 

- Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

- Valoración da danza como manifestación de cultura. 

 

CUARTO CURSO 

Relacionados no apartado sexto de cuarto curso. 

 

 QUINTO CURSO 

 CONTIDOS E ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A 

DESENVOLVELAS 

Comunicación lingüística 

- Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da unidade e fomentar 

a reflexión razoada sobre eles. 

- Exposición, tras a análise da información contida nas láminas entregadas, das 

diferentes actividades físicas que nela se representan. 

- Uso correcto dos termos referidos ás diferentes zonas da columna vertebral. 

- Descrición oral das lesións que poden orixinarse na columna vertebral. 

- Lectura para motivar o interese polos contidos da unidade e crear un debate en 

torno a ela. 

- Definición dos xogos de cooperación e de oposición. 

- Lectura comprensiva para motivar o interese polos contidos da 

unidade e fomentar a reflexión razoada sobre eles. 

- Uso correcto dos termos referidos aos tres momentos imprescindibles do salto. 

- Análise da información contida na lámina inicial sobre as diferentes actividades 

físicas que se están a realizar 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Realización de medicións. 
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- Desenvolvemento do sentido da orientación e aplicación sobre as distancias e os 

períodos de tempo. 

 

- Realización de diferentes tipos de traxectorias nos desprazamentos. 

- Realización de medicións de flexibilidade. 

- Cálculo da velocidade dos nosos movementos. 

 

Competencia dixital 

- Realización de actividades interactivas vinculadas á unidade. 

 

Aprender a aprender 

- Práctica de xogos de golpeos, lanzamentos e rodamentos de balóns. 

- Desenvolvemento da precisión nos lanzamentos de balóns. 

- Práctica de xogos de oposición e de cooperación. 

- Condución de balóns coas mans e cos pés. 

- Invención de regras de xogo. 

- Verificación e aplicación dos coñecementos adquiridos na práctica de actividades 

físicas. 

- Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre os diferentes tipos de equilibrio. 

- Manexo eficaz dos recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento das súas  

habilidades motoras. 

- Prácticas de accións coordinadas. 

- Análises das posturas forzadas que, ás veces, poidan adoptan os alumnos. 

- Traballo, dende distintas posicións, coas diferentes pancas do corpo, adoptando 

posturas correctas. 

- Recollida de datos sobre o grao de orientación que van adquirindo os alumnos e 

detección das súas habilidades para desenvolverse no espazo. 

- Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre os diferentes tipos de 

desprazamentos. 

- Realización de circuítos con obstáculos para saltar. 

- Prácticas de xiros dende distintas posicións. 
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- Prácticas de lanzamentos e recepcións de diferentes obxectos en posicións de 

parada ou en carreira. 

- Práctica dun quentamento xeral. 

- Desenvolvemento da flexibilidade por parellas. 

- Coñecemento das diferenzas existentes entre a resistencia aeróbica e a 

anaeróbica, e práctica da resistencia aeróbica. 

- Realización de xogos que fomentan a velocidade. 

- Utilización segura, en situacións diferentes, dos coñecementos adquiridos. 

- Participación activa no proceso de aprendizaxe, formulándose preguntas, 

autoavaliándose e concienciándose do que debe aprender. 

- Observación da implicación dos sentimentos na linguaxe corporal. 

- Expresión de ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o corpo e 

o seu movemento. 

- Organización individual e colectiva de actividades expresivas. 

- Realización de actividades de dramatización. 

- Elaboración dun guion. 

- Experimentación coa linguaxe do corpo. 

- Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

Competencias sociais e cívicas 

- Valoración do coñecemento do corpo. 

- Comprobación da aceptación dos cambios que se orixinan no corpo. 

- Manifestación de actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

- Valoración da importancia que ten o desenvolvemento das habilidades motoras. 

- Adquisición do hábito de practicar actividade física de forma regular. 

- Utilización da actividade física para facilitar a relación, a integración e o respecto. 

- Valoración do traballo e das achegas dos demais, sen discriminar por razóns de 

sexo, clase, orixe ou cultura. 

- Desenvolvemento de actitudes de diálogo e aceptación, e elaboración de normas 

de convivencia. 

- Comprensión dos aspectos sociais da actividade física, utilizándoos para facilitar a 

relación, a integración e o respecto. 
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- Valoración da actividade física como elemento indispensable para preservar a 

saúde, observando as súas posibilidades e os seus límites persoais. 

- Interese polos xogos cooperativos e valoración das posibilidades de relación que 

ofrecen. 

- Implicación nos xogos propostos, integrándose no grupo e mostrando respecto 

polos demais. 

- Comprensión do xogo como un medio social de educación física. 

- Aceptación das regras de xogo acordadas entre todos. 

- Valoración do xogo limpo. 

- Respecto das normas de seguridade nos xogos e nos deportes para evitar riscos 

que danen a súa saúde. 

Sentido	de	iniciativa	e	espírito	emprendedor	

 
- Toma de decisións nas actividades coordinativas. 

- Participación en toda as actividades formuladas, toma de decisións e 

comportamento responsable. 

- Apreciación das iniciativas e as achegas dos demais. 

- Cumprimento das rutinas de hixiene e de coidado do corpo, así como das actitudes 

adquiridas para o coidado do medio. 

 

- Capacidade de buscar solucións aos problemas formulados e de levalas á práctica. 

- Organización individual e colectiva de actividades físicas lúdicas. 

- Adopción das normas imprescindibles para a seguridade na actividade física. 

- Capacidade para tomar decisións seguras na práctica de pinchacarneiros. 

- Participación en todas as actividades formuladas, tomando decisións e 

comportándose con responsabilidade. 

 

- Capacidade para afrontar as tarefas e os problemas con responsabilidade, 

mostrando iniciativa e creatividade, realizando unha planificación axeitada, 

calculando e asumindo riscos, e aprendendo dos erros. 

- Mellora autónoma e progresiva da súa resistencia. 

- Cálculo individual da súa velocidade e traballo para intentar mellorala. 
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- Toma de decisións para deseñar xogos e organización de actividades lúdicas 

colectivas aplicando as súas habilidades motoras. 

- Iniciativa e capacidade creativa na organización de actividades lúdicodeportivas. 

- Desenvolvemento da iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 

- Valoración das iniciativas e as achegas dos demais. 

 
Conciencia e expresións culturais 

 
- Utilización das manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e desfrute. 

- Experimentación de formas de comunicación a través da danza expresiva. 

- Valoración da danza como manifestación de cultura. 

8.	Metodoloxía	e	estratexias	didácticas	
 

Para lograr as aprendizaxes previstas, no caso das relativas ao ámbito motriz, 

podemos abordalas de xeito global, ou ben de forma analítica.  

Na estratexia metodolóxica global o alumno debe realizar a tarefa na súa totalidade, 

correspondendo cada exercicio na súa estrutura básica ao modelo completo que 

debe ser aprendido.  

Na estratexia analítica, a tarefa preséntase dividida en partes.  

Entre estas dúas estratexias establécese unha serie de estratexias intermedias que 

poden ser de carácter global con polarización da atención, global con modificación 

da situación real, de análise progresiva e de análise secuencial.  

Os métodos en educación física pódense considerar como os instrumentos de 

organización e guía do proceso instrutivo a partir duns propósitos ou obxectivos do 

ensino.  

Na actualidade podemos falar de dous métodos: metodoloxía dedutiva e metodoloxía 

indutiva.  

Diferentes métodos que usarei nas sesións de educación física:  

-  Métodos baseados na recepción.  

- de instrución directa ou reprodución de modelos  

- Mixto( sínteses- análises- sínteses)  

- Asignación de tarefas  
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-  Métodos baseados no descubrimento.  

- Resolución de problemas  

- Descubrimento guiado 

 - Teaching games for understanding. 

Dada a importancia do xogo nesta área, as propostas metodolóxicas que se leven 

adiante terán unha alta comoñente deste aspecto. 

9.	Medidas	de	atención	a	diversidade	
 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas 

especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención 

e hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar 

o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as 

competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas 

oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co disposto nos 

artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

10.	Transversalidade	
 
Tratarase de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con 

discapacidade, a igualdade de oportunidades e non-discriminación por razón de 

discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións 

curriculares, accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á 

diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para conseguir que o 

alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en 

igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade 

efectiva entre homes e mulleres. 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 
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xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria trataremos de incorporar actividades 

e promoveremos accións para que respecte as normas e os sinais, e de que se 

favoreza a convivencia. 

11.		Relación	co	plan	lector		
	

En educación física tamén se le, se escribe e aprende vocabulario específico ou non 

da materia. 

Ao longo do curso utilizaremos nalgunha ocasión  fichas escritas, realizarán algún 

traballo relacionado con algunha das unidades feitas na clase e crearán xogos e/ou 

adaptarán regras dos mesmos . 

Polo tanto, os alumnos desenrolarán a memoria para dar conta do contido das 

sesións; 

Desenrolarán a capacidade de expresión oral; ampliarán e mellorarán o vocabulario 

para mellorar a expresión e, ademais, resumirán oralmente e por escrito o contido 

fundamental dos xogos e deportes; adoptarán posturas adecuadas, evitando 

movementos que poidan distraer aos que escoitan. 

Exemplos do dito anteriormente: 

 

Contidos: 

• Identificación e unión nun debuxo das partes do corpo co nome destas 

• Lectura e comprensión das follas de normas para as clases de EF. 

• Lectura e relación de obxectos relacionados coa educación física 

Vocabulario: 

Aseo/limpeza;esquerda e dereita;brazo,mano,xeonllo,…;dobrar; botar;xirar; banco 

sueco; colchoneta; picas; conos; plinto. 
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12.	Accións	previstas	de	acordo	co	Plan	Tic	(Educación	
dixital)	

 

Pretendemos que o alumnado nestes niveis de educación primaria se familiarice 

co uso dos medios audivisuais. Nalgún momento se lles amosarán diferentes 

medios audiovisuais e dixitais para aprender, mellorar ou concienciarse dalgún 

aspecto importante relacionado cos contidos traballados nas diferentes sesión. 

Ao longo do curso se lles gravará. 

13.	Avaliación	
 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e 

terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou 

dunha alumna non sexa o axeitado estableceremos medidas de reforzo educativo. 

A cualificación final, en cada avaliación, de cada alumno será a seguinte:  

 

Conceptos: 10% da nota final. Sempre que se realice exame teórico: escrito , oral 

e/ou traballos.  

De non haber exame teórico escrito ou oral este 10% engadirase á avaliación de: 

actitudes, valores e normas. 

No apartado conceptual será necesario obter unha nota mínima de 4 para poder 

facer a media. Se non se alcanza esta nota non se aprobará a avaliación. 

 

IMPORTANTE: Os alumnos que non realicen educación física durante dúas sesións 

ou máis terán que facer un traballo ou exame sobre os contidos realizados na clase 

polos seus compañeiros. Se non se alcanzase a nota mínima de 4 non aprobaría a 

avaliación. 

 

Procedementos: 40% da nota. Instrumentos de avaliación:  

-  Observacións do profesor  

-  Diario de clase , folla de rexistro diaria. 
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-  Probas prácticas realizadas ao longo de cada período avaliativo.  

-  Rexistros anecdóticos 

 

Actitudes, valores e normas: 50% da nota. No caso de que non se realizase exame 

teórico este apartado suporá ó 60% da nota final.  

IMPORTANTE: no apartado actitudinal terase en conta o seguinte: Aínda que o 

resultado global da avaliación sexa positivo, se o mestre considera (en base ás sús 

observacións) que a actitude amosada polo alumno na clase foi negativa, a 

avaliación considerarase suspendida. 

Teranse en conta os seguintes criterios:  

-  Traer roupa deportiva e calzado deportivo para cambiar en cada sesión ( o feito de 

non traer tres días o material deportivo e/ou calzado para cambiar suporá non 

superar a avaliación). Enténdase cada trimestre. 

- Faltas de asistencia sen xustificar. 

-  Faltar ao  respecto a compañeiros e/ou mestre. As pelexas entre alumnos durante 

a clase de EF suporá  non superar a avaliación automáticamente. 

- Non realizar EF por calquera motivo de saúde sen informe médico ( Darase unha 

marxe dun día sen EF coa xustificación  materna ou paterna). 

- Deteriorar intencionadamente( ou realizando un acto que non estea relacionado 

coa tarefa proposta) o material e/ou as instalacións deportivas en horario de clase; 

ou cando o mestre lles ceda algún espazo do centro para realizaren algunha tarefa 

relacionada coa materia( por exemplo no recreo). 

 - Respectar as regras dos xogos, actividades e aos compañeiros sen ter en conta o 

resultado obtido no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos 

e saber e demostrar que é máis importante formar parte dun grupo que seren os 

primeiros en acabar un determinado xogo na primeira posición. 

- Ter un mínimo de 5 dos 15 puntos cos que cada alumno-alumna comeza cada 

trimestre o apartado de actitudes ,valores e normas. 

IMPORTANTE: O incumprimento de calquera dos contidos anteriores suporá non 

superar a avaliación. 
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• Cada alumno comezará con 15 puntos neste apartado e iraos perdendo en 

función dos criterios abaixo sinalados. Ademais, aparece entre paréntese o 

número de veces  tras o  cal o alumno non superará a materia se os incumpre. 

- Ser separado do grupo nas sesións de educación física ( non superarán a materia 

os alumnos que incumpran 6 veces este contido). 

- Distraer aos compañeiros de clase(4) 

- Chegar tarde reiteradamente a clase(4) 

- Ensuciar o ximnasio,pistas deportivas e/ou aula.(4) 

-  Non aceptar as condutas doutros compañeiros. (3) 

-  Non colaborar cos demais nos xogos. (3) 

-  Non manifestar interese por mellorar a súa competencia(5).  

-  Non respectar as normas que se propoñen. 

-  Non coidar o material de educación física. (3) 

-  Non aceptar as decisións do profesor. (1) 

-  Non entorpecer o normal desenvolvemento da sesión (2) 

-  Non respectar aos seus compañeiros e ao seu profesor (1) 

MOI IMPORTANTE:  

Cando o mestre de educación física requira a axuda dalgún membro do equipo 

directivo porque un alumno se nega a obedecer ao mestre: suporá non aprobar a 

avaliación. En caso de que esta situación se repita, suporá a suspensión da asinatura 

na avaliación final. 

 

CRITERIOS PARA A PUNTUACIÓN FINAL 

1. De existir unha diferencia inferior ou igual a un punto entre a nota más alta e a 

más baixa acabada en cada puntuación final de cada avaliación establecerase a 

puntuación final obtida na tercera avaliación. 

2. De existir unha diferencia entre más de un punto e menos de tres puntos entre as 

notas máis alta e baixa das distintas puntuación finais de cada avaliación a 

puntuación final será:  

A) se a nota no apartado de actitudes,valores e normas na terceira 

avaliación é maior do 40% da nota total da mesma. Poñerase a nota 

más alta das dúas comparadas. 
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B) se a nota no apartado de actitudes, valores e normas na terceira 

avaliación é menor do 40% da nota total da mesma. Poñerase a nota 

máis baixa  das dúas comparadas. 

3. Cando a diferencia iguale ou supere os cetro puntos establecerase una media 

aritmética. 

14.		MECANISMOS	DE	RECUPERACIÓN.		
 

Sabemos que debido ás especiais características da nosa área (é lúdica e 

motivadora, non hai que estar sentados, os exercicios realízanse xogando e non 

escribindo, maior carga de contidos procedimentais que de conceptuais, non hai 

tarefas, etc.) o número de alumnos suspensos será mínimo, aínda así habemos de 

prever mecanismos de recuperación:  

- Para os conceptos:  

Puntualmente, utilizaremos fichas escritas como forma de recuperación. utilizaremos 

a avaliación cognitiva na aprendizaxe motora (decidir en cada momento a opción 

máis adecuada) e exames prácticos (dirixir aos seus compañeiros en xogos, 

quecemento, arbitrar, etc.) cos alumnos que presenten máis dificultades.  

- Para os procedementos:  

Durante as unidades realizaremos todas as actividades de reforzo que sexan 

necesarias (dispensando a atención máis personalizada posible, polarizando a 

atención sobre aspectos concretos do xogo que lles axuden a mellorar, 

aumentándolles o tempo de execución, moitos dos xogos e habilidades utilizados 

nunha unidade didáctica volven aparecer en unidades posteriores da programación, 

polo que os alumnos poden mellorar os seus procedementos 

posteriormente.diminuíndolles os percorridos, adaptándolles os móbiles, etc.) para 

que todos os alumnos alcancen os contidos procedimentais propostos.  

- Para as actitudes:  

Se algún alumno presenta condutas negativas de forma reiterada, comunicarémolo 

ao seu titor e aos seus pais, informando se non hai máis remedio das actitudes 

gravemente prexudiciais para a convivencia (se é que se producen) ao Xefe de 

Estudos e ao Director para que apliquen as medidas necesarias.  
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As actitudes contrarias ás normas de clase resolverémolas e sancionaremos nas 

postas en común do final das sesións e estaremos atentos a que non aparezan máis 

nas unidades seguintes. 

Se algún alumno realiza algún acto positivo de especial relevancia para o mestre, 

coma por exemplo:axudar ou animar a un compañeiro que o necesite nalgunha das 

sesións os alumnos poderán recuper algún dos 15 puntos perdidos neste  apartado. 

A avaliación final valorará as 3 avaliacións trimestrais, aínda que terase en conta que 

a terceira, no contexto de avaliación continua, pode ter máis peso que as dúas 

anteriores  

15.	Criterios	de	promoción	
 

Mínimos esixibles en Educación Física para 1º de primaria 
 
Tomando como referencia os obxectivos, os criterios de avaliación e os estándares 

de aprendizaxe e que se valorará máis o proceso que o resultado final e o interese, 

partipación e respecto polos demais, os mínimos esixibles para obter unha 

valoración positiva serán; 

1.Coñecer as diferentes partes do corpo. 

2. Utilizar vestimenta apropiada nas clases. 

3. Adoptar hábitos hixiénicos. 

4. Coidar o material. 

5. Realizar desprazamentos de forma adecuada. 

6. Realizar saltos sinxelos 

7. Participar nas tarefas propostas 

8. Adoptar unha actitude de respecto e compañeirismo na clase. 

9. Comprender e cumplir as regras dos xogos 

10. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 

Mínimos esixibles en Educación Física para 2º de primaria 

1. Coñecer a esquerda e a dereita con respecto a se mesmo e os demais.  

2. Coñecer as relacións topolóxicas básicas.  

3. Correr coordenadamente.  
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4. Colaborar activamente nos xogos cumprindo as súas normas.  

5. Lanzar ,botar e recibir un balón que lle envía un compañeiro.  

6. Botar coa man dominante, en posición estática e en desprazamento.  

7. Saltar de diferentes modos adaptándose a pequenos obstáculos.  

8. Realizar xiros sobre o eixo lonxitudinal.  

9. Executar ritmos sinxelos  

10. Cumprir as normas básicas de convivencia  

11. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

12. Esforzarse por facer as cousas ben 

13. Rexeitar e evitar os comportamentos agresivos 

14. Manter un ritmo de carreira entre 3 - 5 minutos 

15. Resolver problemas motores sinxelos : circuítos 

16. Consolidar os conceptos topolóxicos básicos en si mesmo e nos demais  

17. Esfórzase por facer as cousas ben 

18. Rexeitar e evitar os comportamentos agresivos 

19. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 
Mínimos esixibles en Educación Física para 3º de primaria 
 

1. Manter unha carreira moderada ao redor de 5 minutos 

2. Rexeitar e evitar os comportamentos agresivos  

3. Participa nas actividades relacionándose de forma positiva cos demais 

4. Resolve problemas motores cuxa esixencia centrase nos mecanismos de 

percepción e decisión. 

5. Lanza obxectos cunha boa execución e precisión en distancias curtas e sobre 

brancos estáticos 

6. Coordina saltos sucesivos diferentes sobre un pé ou saltos nos que o impulso 

realízase coas dúas pernas 

7. Respecta as normas de xogo establecidas.  

8. Controla as condutas agresivas nos xogos de oposición 

9. Realizar xiros sobre diferentes eixos.  

10. Executar ritmos e bailes sinxelos 
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11. Lanzar, pasar e recibir pelotas sen perder control das mesmas . 

12. Cumprir as normas básicas de convivencia 

13. Esfórzase por facer as cousas ben 

14. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

15. Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e saber 

que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo. 

16. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 

Mínimos esixibles en Educación Física para 4º de primaria 

1. Lanza obxectos cunha boa execución e precisión en distancias curtas e sobre 

brancos estáticos. 

2. Realizar xiros sobre diferentes eixos con ou sen salto, e elaborar unha serie. 

3. Desprazarse e saltar, combinando ambas habilidades de forma coordenada e 

equilibrada 

4. Lanzar, pasar e recibir pelotas sen perder control das mesmas en carreira. 

5. Coñecer as normas dos diferentes deportes ou xogos e amosar unha actitude 

de aceptación cara ás demais persoas.  

6. Alcanzar ao menos o 40% da nota nas probas e exercicios que se determinen 

para os deportes practicados. 

7. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para o 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

8. Cumprir as normas básicas de convivencia 

9. Esfórzase por facer as cousas ben 

10. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

11. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 
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Mínimos esixibles en Educación Física para 5º de primaria 
 

1. Alcanzar ao menos o 40% da nota nas probas e exercicios que se determinen 

para os deportes practicados. 

2. Alcanzar ao menos o 40% da nota na execución das habilidades e destrezas 

básicas, así coma nas actividades motrices relacionadas coa ximnasia 

deportiva 

3. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para o 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

4. Dominar o equilibrio estático e dinámico en situacións sinxelas. 

5. Mellorar a condición física orientado á mellora da execución das habilidades 

motrices 

6. Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder o control dos 

mesmos en diferentes xogos, actividades motrices e deportes. 

7. Cumprir as normas básicas de convivencia 

8. Esfórzase por facer as cousas ben 

9. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

10. Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido 

no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e saber 

que é máis importante formar parte dun grupo que seren os primeiros en 

acabar un determinado xogo. 

11. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

 

Mínimos esixibles en Educación Física para 6º de primaria 

 

1. Alcanzar ao menos o 40% da nota nas probas e exercicios que se determinen 

para os deportes practicados. 

2. Asistir e participar de forma activa e aportar o material necesario para o 

desenvolvemento das clases, xogos e deportes. 

3. Dominar o equilibrio estático e dinámico en situacións complexas. 

4. Alcanzar ao menos o 40% da nota na execución das habilidades e destrezas 

básicas, así coma nas actividades motrices relacionadas coa ximnasia 

deportiva. 
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5. Adaptar os desprazamentos e saltos a diferentes tipos de entornas. 

6. Lanzar, lanzar en salto, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder 

o control dos mesmos en diferentes xogos e actividades motrices. 

7. Actuar de forma coordenada e cooperativa para resolver retos ou para 

opoñerse a un ou varos adversarios no xogo colectivo. 

8. Reflexionar sobre o traballo realizado e opinar dentro dun debate sobre o 

sucedido nas clases. 

9. Mostrar condutas activas para incrementar globalmente a condición física, 

tendo en conta as súas limitacións, pero esforzándose sempre. 

10. Construír composicións grupais en interacción cos compañeiros 

11. Cumprir as normas básicas de convivencia 

12. Esfórzase por facer as cousas ben 

13. Rexeita e evita os comportamentos agresivos 

14. Superar os criterios de actitudes, valores e normas. 

16.	Perfiles	competenciais	
 

PRIMEIRO CURSO 

 

Competencias sociais e cívicas  
 

-  Acepta e respecta as regras do xogo acordadas entre todos e aos seus 

compañeiros. 70% 

-  Valora o traballo de cooperación na organización e o desenvolvemento de 

actividades físicas. 20% 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

-  Desenvolve a iniciativa persoal e a creatividade.10% 

 

SEGUNDO CURSO 

Competencias sociais e cívicas  
 

-  Acepta e respecta as regras do xogo acordadas entre todos e aos seus 

compañeiros. 60% 

-  Valora o traballo de cooperación na organización e o desenvolvemento de 
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actividades físicas. 20% 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

-  Desenvolve a iniciativa persoal e a creatividade 10% 

-  Está disposto a afrontar as tarefas e os problemas con responsabilidade.10% 

 

 

TERCEIRO CURSO 

Competencias sociais e cívicas  
 

-  Desenvolve  actitudes de respecto cara aos demais e cara a si mesmo na 

súa participación en xogos e actividades físicas. 70% 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

-  Desenvolve actitudes de diálogo; aceptación e elaboración de normas   de 

convivencia. 20% 

-  Participa e toma decisións nos xogos e as actividades  propostas, 

comportándose con responsabilidade.10% 

 

CUARTO CURSO 

Competencias sociais e cívicas  
 

-  Desenvolve  actitudes de respecto cara aos demais e cara a si mesmo na 

súa participación en xogos e actividades físicas. 70% 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

-  Desenvolve actitudes de diálogo; aceptación e elaboración de normas   de 

convivencia.10% 

-  Participa e toma decisións nos xogos e as actividades  propostas, 

comportándose con responsabilidade. 10% 

          -  Valora positivamente as iniciativas e as achegas dos demais.10% 

 

QUINTO CURSO 
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Aprender a aprender  

 

-  Utiliza os coñecementos adquiridos en situacións diferentes.10% 

Competencias sociais e cívicas  

 

-  Manifesta actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 70% 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

-  Participa nas actividades expostas, toma de decisións e comportamento 

responsablemente.10% 

-  Aprecia as iniciativas e as achegas dos demais.10% 

17. Avaliación da programación 
 

Nas sesións de avaliación, os mestres/as avaliaremos os procesos de ensino e 

a práctica docente en relación co logro dos obxectivos de cada nivel e de etapa 

e co desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación incluirá os 

seguintes aspectos: 

-Adecuación dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e mínimos esixibles ás característcias do alumnado. 

Fixaremonos sobre todo se os criterios de avaliación están correctamente 

difinidos e se os estándares de aprendizaxe cumpren a esixencia de ser 

medibles e graduables. 

- As aprendizaxes acadadas polo alumnado, sobre todo nas áreas instrumentais: 

lingua galega e castelá e matemáricas. 

-As medidas de atención á diversidade aplicadas. 

-O aproveitamento do recursos existentes no centro. 

-O instrumentos, procedementos, criterios de cualificación empregados na avaliación 

do alumnado. 

- A coordinación entre os mestres. 



 

83 
 
 

Nesta avaliación reflictiremos nun documento aqueles aspectos que teñan unha 

avaliación negativa e reflictiremos tamén as propostas de mellora para o vindeiro 

curso. 



 

 

 

 

 

  

 
 
 

PROGRAMACIÓN MÚSICA 
 

 

 
PABLO BARGE CARRETE 

MARÍA PAZ TORRES 
 



 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.1. Calidades do son: 
timbre, duración, altura e 
intensidade. 

▪ B1.2. Identificación de trazos 
distintivos de sons do 
contexto natural e social. 

▪ B1.3. Representación corporal 
e gráfica de sons de 
diferentes características. 

▪ B1.4. Utilización de xogos e 
aplicacións informáticas 
educativas sinxelas para a 
discriminación auditiva. 
Curiosidade por descubrir os 
sons do contexto e as súas 
características. 

▪ B1.5. Audición de pezas 
vocais e identificación de 
voces femininas e masculinas. 

▪ B1.6. Recoñecemento visual e 
auditivo, e denominación 
dalgúns instrumentos 

▪ B1.1. Explorar, escoitar e 
describir calidades e 
características de 
materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no 
contexto natural. 
 

▪ EMB1.1.1. Manipula e explora 
as calidades sonoras do corpo, 
dos instrumentos, dos obxectos, 
dos animais e da voz. 

 

 

▪ Discrimina os sons 
corporais e as súas 
posibilidades sonoras. 

• Manipular e explorar 
as calidades sonoras 
do corpo. 

▪ CECC 

▪ CAA 

 
 

▪ EMB1.1.2. Representa 
graficamente ou corporalmente 
estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, 
agudo e grave. 

▪ Discrimina sons cotiáns 
segundo as súas 
calidades. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Recoñece e 
discrimina os sons do seu 
contexto. 

▪ Recoñece auditivamente 
o son de diferentes 
obxectos cotiáns. 

▪ Recoñece e 
discrimina os sons do 
seu contexto. 

▪ CCEC 



 

musicais da aula e da música 
escoitada e interpretada no 
contexto do alumnado. 

▪ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 
informáticas e xogos para a 
discriminación auditiva destas 
calidades. 

▪ Axúdase das tics para 
coñecer outros sons da 
súa contorna. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas e femininas. 

▪ Diferencia distintos tipos 
de voces. 

▪ Identifica voces 
masculinas e 
femininas. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ a 

 

▪ B1.7. Audición de pezas 
vocais e instrumentais. 

▪ B1.2. Manter unha actitude 
de respecto e de escoita 
activa. 
 
 
 

▪ . ▪ Mantén unha actitude de 
respecto e escoita activa 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EMB1.2.2. Respecta as 
opinións dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras, así 
como do profesorado. 

▪ Mantén unha actitude de 
respecto cos 
compañeiros. 

▪ Respectar as 
opinións dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras, 
así como do 
profesorado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ j 

 
 

▪ B1.8. Audición activa e 
recoñecemento dunha 
selección de pezas musicais 
breves. 

 

▪ B1.9. Identificación das 
principais profesións 
relacionados coa música e da 

▪ B1.3. Coñecer obras curtas 
de distintos estilos e de 
diferente autoría. 

▪ EMB1.3.1. Coñece algunhas 
persoas compositoras e 
relaciónaas coas súas obras. 

▪ Descubrir autores  
musicais usando as Tics 

 
▪ CCEC 



 

actividade que se desenvolve 
nelas (dirección, 
instrumentista e público). 

▪ EMB1.3.2. Coñece as figuras 
do/da director/ora de orquestra, 
instrumentista e público. 

▪ Comprende a 
importancia do director 
da orquesta. 

 
▪ CCEC 

▪ j 

▪ e 

 

▪ B1.10. Comunicación oral das 
impresións que causa a 
música escoitada. 

▪ B1.4. Comunicar utilizando 
un vocabulario adecuado 
ás sensacións e ás 
impresións sentidas na 
audición. 
 
 

▪ EMB1.4.1. Representa 
mediante diferentes técnicas os 
aspectos básicos dunha 
audición e os sentimentos que 
suscitou. 

▪ Entende as sensacións e 
impresións sentidas na 
audición. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.2. Emprega 
vocabulario básico musical 
adaptado ao seu nivel. 

▪ Coñece as principais 
figuras musicais básicas. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ e 

 

▪ B1.11. Elementos da música: 
tempo e dinámica. 

▪ B1.12. Distinción e 
representación corporal ou 
gráfica dalgúns elementos da 
música escoitada. 

▪ B1.13. Forma musical: 
repetición e contraste. 
Identificación da repetición 
(AA) e o contraste (AB) en 
cancións e obras musicais. 

▪ B1.5. Identificar e expresar 
a través de diferentes 
linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra 
musical (timbre, 
velocidade, intensidade e 
carácter). 
 

▪ EMB1.5.1. Coñece, identifica e 
representa elementos básicos 
da linguaxe musical: pulsación, 
longo, curto, rápido, lento, forte, 
piano, son, silencio, agudo, 
grave, pentagrama (liñas e 
espazos), clave de sol, branca e 
negra. 

▪ Interpreta ritmos con 
percusión corporal e 
pequeña percusión e 
practica con debuxos as 
liñas e espazos do 
pentagrama. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

▪ Interpreta ritmos con 
signos non 
convencionais tendo en 
conta os silencios. 

 
▪ CCEC 

 



 

▪ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 
informáticas sinxelas para 
realizar actividades musicais. 

 

 

 

 

 

 

▪ Usa as tics para a 
búsqueda e escoita de 
música. 

 
▪ CD 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j 

▪ b 

 

▪ B2.1. Exploración das 
posibilidades sonoras da voz, 
o corpo e os obxectos. 

▪ B2.2. Construción de 
instrumentos musicais 
sinxelos con obxectos de uso 
cotián. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
musicais do corpo e 
doutros obxectos, 
manipulando materiais 
como fonte de son. 
 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ Realiza ritmos utilizando 
percusión corporal. 

▪ Repietir esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Elabora pequenos 
instrumentos con materiais de 
reciclaxe. 

▪ Utiliza materiais de 
refugallo na construcción 
de instrumentos. 

 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.3. Práctica de xogos de 
relaxación, respiración, dicción 
e coordinación. 

▪ B2.2. Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias interpretando 
un pequeno repertorio de 

▪ EMB2.2.1. Interpreta 
individualmente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

▪ Memoriza e interpreta 
unha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 



 

▪ B2.4. Interpretación e 
memorización de ladaíñas e 
cancións ao unísono. 

cancións sinxelas e 
practicando a 
improvisación. 

▪ EMB2.2.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre 
algunha base dada. 

▪ Improvisa de maneira 
dirixida. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.2.3. Fai de xeito 
consciente o proceso da 
respiración. 

▪ Respira de forma 
controlada, asimilando o 
proceso. 

 
▪  CAA 

▪ EMB2.2.4. Le e interpreta con 
ritmo ladaíñas e cancións ao 
unísono. 

▪ Interpreta pequenos 
obstinatos. 

 
▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

 

▪ B2.5. Imitación de fórmulas 
rítmicas e melódicas. 

▪ B2.6. Lectura e interpretación 
de partituras breves e sinxelas 
con grafías non 
convencionais, e de 
esquemas rítmicos e 
melódicos elementais con 
notación tradicional. 

▪ B2.7. Iniciación á notación 
musical e ás grafías non 
convencionais como medio de 
representación da música: 
pentagrama, clave de sol, 
colocación das notas no 
pentagrama, figuras brancas, 
negras e silencio de negra. 

▪ B2.8. Utilización da percusión 
corporal e dos instrumentos 
de pequena percusión como 
recursos para o 
acompañamento de textos, 
cancións e danzas. 

▪ B2.9. Selección e combinación 
de obstinatos rítmicos e 

▪ B2.3. Reproducir, crear e 
representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de 
movemento. 

▪ EMB2.3.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas. 

 

 

 

▪ Interioriza o esquema 
rítmico dunha rima 
sinxela 

▪ Acompañar cancións, 
danzas e textos con 
fórmulas rítmicas 
básicas. 
 
 
 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 



 

efectos sonoros para o 
acompañamento de 
recitacións, cancións e pezas 
instrumentais. 

▪ B2.10. Selección de sons 
vocais, obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes. 

 

 

▪ EMB2.3.2. Xoga a pregunta-
resposta con motivos melódicos 
e rítmicos. 

 

 

 

▪ Interpreta obstinatos 
pregunta-resposta. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

 

 

 

▪ EMB2.3.2. Crea pequenos 
esquemas rítmicos con negras 
e silencio de negra. 

▪ Recoñece esquemas 
rítmicos. 

 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ EMB2.3.3.Crea pequenos 
esquemas rítmicos con 
brancas, negras e silencio de 
negra. 

▪ Recoñece algunas 
figuras musicais. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ EMB2.3.4.Elixe e combina 
obstinatos rítmicos sinxelos e 
efectos sonoros para o 
acompañamento de cancións e 
pezas instrumentais. 

▪ Acompaña cancións con 
obstinatos e pequeña 
percusión. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ EMB2.3.5.Elixe e combina sons 
vocais, obxectos e instrumentos 
para a sonorización de relatos 
breves e imaxes. 

▪ Familiarízase co manexo 
de obxectos de atrezzo 
nos contos e 
dramatizacións. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

 

  



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j 

▪ b 

 

 

 

• B3.1. Práctica de técnicas 
básicas do movemento: 
movilización funcional, 
movementos fundamentais 
de locomoción e deseños no 
espazo. 

• B3.2. Práctica de xogos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, 
cancións e pezas musicais e 
interpretación de danzas 
sinxelas. 

• B3.3. Práctica dalgunha 
danza tradicional galega. 

• B3.4. Improvisación de 
movementos en resposta a 
diferentes estímulos 
sonoros. 

• B3.1.Realiza pequeñas 
coreografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ EMB3.1.1. Realiza pequeñas 
coreografías en grupo. 

 

▪ Dramatiza a canción con 
movementos do seu 
corpo 

▪ Realizar pequeñas 
coreografías en 
grupo. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 

▪ EMB3.1.2. interactúa 
adecuadamente cos seus 
compañeiros e coas 
compañeiras, amosando 
interese e respectando as 
normas e as intervencións das 
demais persoas. 

 

▪ Baila en parellas cos 
compañeiros. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas 
do corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ EMB3.2.1. Responde co seu 
corpo a estímulos sonoros. 

 

▪ Interioriza a canción 
diferenciando estrofa e 
retrouso. 

▪ Responde co seu 
corpo a estímulos 
sonoros. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 

▪ EMB3.2.2.Coordina 
extremidades superiores e 
inferiores nos desprazamentos 
coa música. 

▪ Acompaña unha 
audición con pequeña 
percusión. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB3.2.3.Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións. 

▪ Emprega as partes do 
corpo nas 
dramatizacións e 
coreografías. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 



 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

PRIMEIRO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

 

 

• EMB1.4.2. 
Emprega 
vocabulario 
básico musical 
adaptado ao seu 
nivel.(10%) 

• EMB1.1.1. Manipula e 
explora as calidades 
sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, 
dos animais e da voz.(20%) 

 

• EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas e 
femininas.(10%) 

• EMB1.2.1. Respecta os 
tempos de silencio para o 
bo estudo dos sons e a 
escoita das audicións.(10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EMB2.3.1. Acompaña 
cancións, danzas e textos con 
fórmulas rítmicas 
básicas.(10%) 

 

 

 

 

 

 

 

▪ EMB1.2.2. Respecta as 
opinións dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras, así como 
do profesorado.(20%). 

 

• EMB3.2.2.Coordina 
extremidades 
superiores e 
inferiores nos 
desprazamentos coa 
música.(10%). 

• EMB1.1.4. Utiliza 
aplicacións 
informáticas e 
xogos para a 
discriminación 
auditiva destas 
calidades.(10%) 

  



 

ÁREA EDUACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.1. As calidades do son: 
timbre, duración, altura e 
intensidade. 

▪ B1.2. Identificación de trazos 
distintivos de sons do 
contexto natural e social. 

▪ B1.3. Representación corporal 
e gráfica de sons de 
diferentes características. 

▪ B1.4. Utilización de xogos e 
aplicacións informáticas 
educativas sinxelas para a 
discriminación auditiva.  

▪ Curiosidade por descubrir os 
sons do contexto e as súas 
características. 

▪ B1.5. Audición de pezas 
vocais e identificación de 
voces femininas, masculinas e 
infantís. 

▪ B1.1.Explorar, escoitar e 
describir calidades e 
características de materiais, 
obxectos, sons e 
instrumentos presentes no 
contexto natural. 

▪ EMB1.1.1.Manipula e explora 
as calidades sonoras do corpo, 
dos instrumentos, dos 
obxectos, dos animais e da voz. 

▪ Describe as calidades do 
son. 

▪ Manipular e explorar 
as calidades sonoras 
do corpo, dos 
instrumentos, dos 
obxectos, dos 
animais e da voz. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.1.2. Representa 
graficamente ou corporalmente 
estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, 
agudo e grave. 

▪ Recoñece e imita coa 
súa voz distintos sons. 

 
▪ CCEC 



 

▪ B1.6. Recoñecemento visual e 
auditivo, e denominación 
dalgúns instrumentos 
musicais da aula e da música 
escoitada e interpretada no 
contexto do alumnado. 

▪ EMB1.1.3. Recoñece e 
discrimina os sons do seu 
contexto. 

▪ Imita sons do seu 
contorno. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 
informáticas e xogos para a 
discriminación auditiva das 
calidades traballadas. 

▪ Usa as Tics para 
traballar cos sons do 
entorno. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas, femininas e 
infantís. 

▪ Recoñece as voces que 
interveñen nun conto. 

▪ Identificar voces 
masculinas, 
femininas e infantís. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.7. Audición de pezas 
vocais e instrumentais. 

▪ B1.2. Manter unha actitude 
de respecto e de escoita 
activa. 
 

▪ EMB1.2.1. Respecta os tempos 
de silencio para o bo estudo 
dos sons e a escoita das 
audicións. 

 

▪ Mantén actitude de 
respecto na escoita 
activa. 

▪ Respectar os tempos 
de silencio para o bo 
estudo dos sons e a 
escoita das 
audicións. 

▪ CSC 



 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.8. Audición activa e 
recoñecemento dunha 
selección de pezas musicais 
breves, de culturas e de 
estilos diferentes. 

▪ B1.9. Audición activa 
dalgunha peza do repertorio 
tradicional galego. 

▪ B1.10. Identificación das 
principais profesións 
relacionados coa música e da 
actividade que desenvolven 
(composición, dirección, 
instrumentista e público). 

▪ B1.3. Coñecer obras curtas 
de distintos estilos e de 
diferente autoría. 

▪ EMB1.3.1. Coñece algunhas 
persoas compositoras e 
relaciónaas coas súas obras. 

▪ Estudia algún aspectos 
da vida do autor. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.3.2. Coñece as figuras 
de compositor/ora, director/ora 
de orquestra, instrumentista e 
público, así como as súas 
funcións, respectando e 
valorando os seus respectivos 
traballos. 

▪ Estudia diferentes 
aspectos da vida do 
autor. 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ e 

▪ B1.11. Comunicación oral das 
impresións que causa a 
música escoitada. 

▪ B1.12. Normas básicas de 
comportamento en concertos 

▪ B1.4. Comunicar as 
sensacións e as impresións 
sentidas na audición, 
utilizando un vocabulario 
adecuado. 

▪ EMB1.4.1. Representa 
mediante diferentes técnicas os 
aspectos básicos dunha 
audición e os sentimentos que 
suscitou. 

▪ Explica coas súas 
palabras as ensinanzas 
dos contos. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 



 

e outras representacións 
musicais. 

▪ EMB1.4.2. Emprega 
vocabulario básico musical 
adaptado ao seu nivel. 

▪ Expresa as súas ideas 
de maneira clara e 
ordenada. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.3. Coñece e respecta 
as normas de comportamento 
básicas en concertos e outras 
representacións musicais. 

▪ Respecta as normas dos 
xogos. 

▪ Coñecer e respectar 
as normas de 
comportamento 
básicas en concertos 
e outras 
representacións 
musicais. 

▪ CSC 

▪ j 

 

▪ B1.13. Elementos da música: 
tempo (adagio, andante e 
allegro), dinámica e carácter. 

▪ B1.14. Distinción e 
representación corporal ou 
gráfica dalgúns elementos da 
música escoitada. 

▪ B1.15. Forma musical: 
repetición e contraste. 

▪ B1.16. Identificación da 
repetición (AA) e o contraste 
(AB) en cancións e obras 
musicais. 

▪ B1.17. Pulso e acento. 
Compás binario. 

▪ B1.5. Identificar e expresar a 
través de diferentes 
linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra 
musical (timbre, velocidade, 
intensidade ou carácter). 

▪ EMB1.5.1. Coñece, identifica e 
representa elementos básicos 
da linguaxe 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. 

▪ Discrimina as calidades 
do son. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

▪ Utiliza elementos 
gráficos e xestos 
corporais e vocais para 
imitar sons do entorno. 

 
▪ CCEC 

▪ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 
informáticas sinxelas para 
realizar actividades musicais. 

▪ Utiliza as Tics para 
descubrir novos sons. 
 

 
▪ CD 

▪ CCEC 

▪ j ▪ B1.18. As familias de 
instrumentos: vento, corda e 
percusión. 

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar 
algún instrumento por 
familias instrumentais. 

▪ EMB1.6.1. Recoñece e 
identifica algúns instrumentos, 
e clasifícaos por familias. 

▪ Clasifica os instrumentos 
de percusión. 

 
▪ CCEC 



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j ▪ B2.1. Exploración das 
posibilidades sonoras da voz, 
o corpo e os obxectos. 

▪ B2.2. Construción de 
instrumentos musicais 
sinxelos con obxectos de uso 
cotián. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando 
distintos materiais como 
fonte de son. 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ Practica ritmos con 
percusión corporal, 
silabas rítmicas e 
instrumentos de 
pequeña percusión. 

▪ Repitir esquemas 
rítmicos escoitados. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EMB2.1.2. Crea pequenos 
instrumentos con materiais de 
reciclaxe. 

▪ Crea  instrumentos de 
refugallo. 

 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ j ▪ B2.3. Iniciación á frauta doce. 
O xilófono e o metalófono. 

▪ B2.2. Coñecer e manexar a 
frauta doce e algún 
instrumento de aula. 

▪ EMB2.2.1. Consegue tocar 
algún fragmento melódico ou 
rítmico, ou acompañamento 
sinxelo, coa frauta e dos 
instrumentos da aula. 

▪ Memoriza e interpreta 
unha canción. 

 
 
 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ k 

▪ B2.4. Práctica de xogos de 
relaxación, respiración, 
dicción e coordinación. 

▪ B2.5. Imitación de fórmulas 
melódicas. 

▪ B2.6. Interpretación e 
memorización de ladaíñas e 
cancións ao unísono. 

▪ B2.3.Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de 
cancións sinxelas e 
practicando a improvisación. 

▪ EMB2.3.1. Interpreta 
individualmente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

▪ Recoñece estrofa e 
retrouso dunha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB2.3.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre 
algunha base dada. 

▪ Segue o pulso do mestre 
coas súas 
improvisacións. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.3.3. Fai de xeito 
consciente o proceso da 
respiración. 

▪ Desenvolve hábitos 
correctos de respiración, 
posición e articulación 
de voz. 

▪ Facer de xeito 
consciente o proceso 
da respiración. 

▪ CAA 



 

▪ EM2.3.4. Le e interpreta con 
ritmo ladaíñas e cancións ao 
unísono. 

▪ Interpreta unha ladaíña 
con percusión corporal, 
silabas rítmicas e 
instrumentos de 
pequeña percusión. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.7. Imitación de fórmulas 
rítmicas. 

▪ B2.8. Lectura e interpretación 
de partituras sinxelas con 
grafías non convencionais e 
de esquemas rítmicos e 
melódicos elementais con 
notación tradicional 

▪ B2.9. Notación musical e 
grafías non convencionais 
como medio de 
representación da música. 
Colocación dalgunha nota no 
pentagrama. 

▪ B2.10. Utilización da 
percusión corporal e os 
instrumentos como recursos 
para o acompañamento de 
textos, cancións e danzas. 

▪ B2.11. Selección e 
combinación de ostinatos 
rítmicos e efectos sonoros 
para o acompañamento de 

▪ B2.4. Reproducir, crear e 
representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de 
movemento. 

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas. 

▪ Interioriza o esquema 
rítmico dunha peza 
popular. 

▪ Acompañar 
cancións, danzas e 
textos con fórmulas 
rítmicas básicas. 

 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EMB2.4.2. Identifica a 
pregunta-resposta con motivos 
melódicos e rítmicos. 

▪ Identifica pregunta e 
resposta dunha canción. 

 
▪ CCEC 



 

recitacións, cancións e pezas 
instrumentais. 

▪ B2.12. Selección de sons 
vocais, obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes. 

▪ B2.13. Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos mediante o 
procedemento de pregunta-
resposta. 

▪ EMB2.4.3. Le e crea pequenos 
esquemas rítmico-melódicos 
con brancas, negras e silencio 
de negra, engadindo a clave de 
sol. 

▪ Identifica esquemas 
rítmicos. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB2.4.4. Elixe e combina 
ostinatos rítmicos e efectos 
sonoros para o 
acompañamento de recitacións, 
cancións e pezas instrumentais, 
con identificación da súa grafía. 

▪ Acompaña unha canción 
con obstinatos de 
pequeña percusión. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.4.5. Elixe e combina 
sons vocais, obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes, con 
identificación da súa grafía. 

▪ Familiarízase co manexo 
de obxectos cotiás como 
atrezzo nas 
dramatizacións. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

  



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
 

Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ d 

▪ 3.1. Práctica de técnicas 
básicas do movemento: 
mobilización funcional, 
movementos fundamentais de 
locomoción e deseños no 
espazo. 

▪ B3.1. Realizar pequenas 
coreografías. 

▪ EMB3.1.1. Realiza pequenas 
coreografías en grupo, 
adecuando o movemento 
corporal coa música. 

▪ Dramatiza a canción con 
movementos do seu 
corpo. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.1.2. Interactúa 
adecuadamente cos 
compañeiros e coas 
compañeiras, amosando 
interese e respectando as 
normas e as intervencións das 
demais persoas. 

▪ Baila en parella cos seus 
compañeiros. 

 
▪ CSC 

▪ j 

▪ o 

 

 

▪ B3.2. Práctica de xogos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, cancións 
e pezas musicais, e 
interpretación de danzas 
sinxelas. 

▪ B3.3. Práctica dalgunha 
danza tradicional galega. 

▪ B3.4. Improvisación de 
movementos en resposta a 
diferentes estímulos sonoros. 

▪ B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do 
corpo. 

 

 

 

▪ EMB3.2.1. Responde co seu 
corpo a estímulos sonoros. 

▪ Interioriza unha canción  
diferenciando as súas 
partes. 

▪ Responder co seu 
corpo a estímulos 
sonoros. 

▪ CCEC 

 ▪ EMB3.2.2. Coordina 
extremidades superiores e 
inferiores nos desprazamentos 
coa música. 

▪ Desenvolve unha 
adecuada comprensión 
do esquema corporal 

 
▪ CCEC 



 

▪ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións. 

 

▪ Emprega partes do 
corpo para dramatizar 
cancións. 

 

▪ Identificar e utilizar o 
corpo como 
instrumento. 

 
 

▪ CCEC 

 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS SEGUNDO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.4.2. Emprega 
vocabulario básico 
musical adaptado ao 
seu nivel.(10%) 

▪ EMB1.1.1.Manipula e 
explora as calidades 
sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, 
dos animais e da voz.(10%) 

 

▪ EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas, femininas e 
infantís.(10%) 

▪ EMB1.6.1. Recoñece e 
identifica algúns 
instrumentos, e clasifícaos 
por familias.(10%) 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas 
rítmicos escoitados.(10%) 

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións, 
danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas.(10%) 

▪ EMB1.2.1. Respecta os 
tempos de silencio para o 
bo estudo dos sons e a 
escoita das 
audicións.(10%) 

▪ EMB1.4.3. Coñece e 
respecta as normas de 
comportamento básicas 
en concertos e outras 
representacións 
musicais.(10%) 

▪ EMB3.1.2. 
Interactúa 
adecuadamente 
cos compañeiros e 
coas compañeiras, 
amosando interese 
e respectando as 
normas e as 
intervencións das 
demais 
persoas.(10%) 

▪ EMB1.1.4. Utiliza 
aplicacións 
informáticas e 
xogos para a 
discriminación 
auditiva das 
calidades 
traballadas.(10%) 

 

  



 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe   Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas 
instrumentais e vocais de 
diferentes estilos e culturas, 
adaptadas á idade do 
alumnado. 

▪ B1.2. Asistencia a algunha 
representación musical. 

▪ B1.3. Interese polo 
repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ B1.4. Audición de obras 
musicais de distintas 
características e 
procedencias. 

▪ B1.5. Actitude atenta e 
silenciosa, e respecto polas 
normas de comportamento 
durante a audición de 
música e na asistencia a 
representacións. 

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

 

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

▪ Realiza audicións con 
interese e respecto. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

▪ Comprende e expresa as 
sensacións que lle 
provoca unha audición. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Coñece, entende e 
cumpre as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

▪ Mantén a atención durante 
a audición. 

▪ Coñecer, entender 
e cumprir as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais. 

▪ CSC 



 

▪ EMB1.1.4. Identifica 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

▪ Coñece o mais 
representativo do folclore 
galego. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ j ▪ B1.6. Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura 
e timbre. 

▪ B1.7. Acento e pulso. 

▪ B1.2. Identificar e describir 
as características de 
elementos musicais e 
calidades dos sons do 
contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do 
contexto 

▪ Utiliza a audición para 
recoñecer as calidades do 
son. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ j ▪ B1.8. Elementos musicais. 
Tempo e matices: forte, 
piano e mezzoforte. 

▪ B1.9. Identificación dos 
rexistros de voces graves e 
agudas, así coma das 
posibles agrupacións vocais 
e instrumentais (solista, dúo, 
trío e coro). 

▪ B1.10. Compases binarios e 
ternarios. 

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

▪ EMB1.3.1. Distingue tipos de 
voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais ou 
vocais 

▪ Recoñece visualmente 
instrumentos musicais. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

▪ Representa co seu corpo 
variacións de velocidade e 
intensidade. 

▪ Identificar e 
describir variacións 
e contrastes de 
velocidade e 
intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j ▪ B1.11. Recoñecemento e 
identificación das partes 
dunha peza musical. 

▪ B1.4. Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

▪ EMB1.4.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 

▪ Entende e relaciona o 
musicagrama coa 
audición. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 



 

Formas musicais binarias e 
ternarias. 

represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. 

▪ EMB1.4.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela e 
presenta graficamente a súa 
estrutura. 

▪ Recoñece as partes dunha 
obra musical. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.4.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

▪ Representa gráficamente 
a línea melódica. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

  



 

Obxectivos 
 

Contidos Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Lectura e 
interpretación de pezas 
instrumentais e cancións 
sinxelas de maneira 
colectiva, con ou sen 
acompañamento, con 
distintos tipos de grafías. 

▪ B2.2. Frauta doce: dixitación 
da escala de dó sen 
alteracións. 

▪ B2.3. Iniciación aos 
instrumentos de placas Orff 
en acompañamentos de 
pezas sinxelas. 

▪ B2.4. Rexistro da música 
creada na aula mediante 
gravacións para a súa 
escoita posterior e a súa 
valoración. 

▪ B2.5. Dobre barra e DC. 

▪ B2.6. Ditados rítmicos con 
grafías de negra, branca, 
redonda e corchea, e os 
seus silencios. 

▪ B2.7. Ditados melódicos 
sinxelos. 

▪ B2.1. Interpretar un 
repertorio básico de 
cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou 
en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

▪ EMB2.1.1. Utiliza de xeito 
correcto a linguaxe musical 
traballada para a interpretación 
de obras. 

▪ Acompaña cancións con 
instrumentos de pequeña 
percusión. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías 
e ritmos sinxelos. 

▪ Transcribe ritmos dende o 
debuxo ao pentagrama. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos con 
e sen acompañamento. 

▪ Canta unha canción 
acompañando con xestos 
e cunha correcta 
respitación. 

▪ Interpretar pezas 
vocais e 
instrumentais 
sinxelas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 



 

▪ EMB2.1.4. Toma conciencia 
dos erros cometidos e amosa 
interese por mellorar. 

▪ Valora as producciónns 
propias e as dos demais. 

 
▪ CAA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.8. Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos sobre bases 
musicais dadas. 

▪ B2.9. Creación guiada de 
pezas musicais sinxelas a 
partir de elementos dados. 

▪ B2.2. Explorar estruturas 
musicais e seleccionar e 
combinar ideas musicais 
dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, 
co obxectivo de crear un 
produto musical propio 
individual ou grupal. 

▪ EMB2.2.1. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos e/ou manexados. 

▪ Inventan, en grupo, 
melodías con notación non 
convencional 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

▪ Goza da 
interpretaciónrealizada 
polos seus compañeiros. 

▪ Amosar respecto e 
responsabilidade 
no traballo 
individual e 
colectivo. 

▪ CSC 

▪ j 

▪ d 

▪ B2.10. Recreación musical e 
sonorización dun texto oral 
ou escrito. 

▪ B2.11. Sonorización de 
imaxes ou representacións 
dramáticas usando 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ B2.12. Construción dun 
instrumento. 

▪ CB2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diversos 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Emprega 
instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos para 
crear pezas musicais sinxelas e 
para a sonorización de imaxes 
e representacións dramáticas. 

▪ Utiliza as Tics para 
descubrir novos sons. 

 
▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 
un existente. 

▪ Crea algún instrumento 
con material de refugallo. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

  



 

Obxectivos 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe   Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j ▪ B3.1.Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 
corporal. 

▪ B3.2. Creación de pequenas 
coreografías para obras 
musicais breves e de 
estrutura sinxela. 

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

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de 
interacción social. 

 

▪ Utiliza o corpo para indicar 
calidades do son. 

▪ Identificar e utilizar 
o corpo como 
instrumento 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

▪ Crea coreografías para 
acompañar cancións. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

 

▪ B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 

▪ B3.4. Iniciación á 
interpretación de danzas 
tradicionais galegas e 
doutras culturas. 

 

▪ B3.2. Interpretar un 
repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e 
a coordinación coa música 
cando interpreta danzas. 

▪ Axusta os seus 
movementos ao tempo da 
canción. 

▪ Controlar a postura 
e a coordinación 
coa música cando 
interpreta danzas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.2.2. Identifica, reproduce 
e goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

 

 

▪ Traballa as obras e 
comprende o seu 
contexto. 

 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

TERCEIRO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 

 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.1.2. 
Manifesta as 
sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza 
musical.(10%) 

▪ EMB1.1.4. Identifica 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia.(10%) 

▪ EMB3.1.1. Identifica e 
utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de sentimentos 
e emocións, e como 
forma de interacción 
social.(10%). 

 

▪ EMB3.1.1. Identifica e 
utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de sentimentos 
e emocións, e como 
forma de interacción 
social.(10%) 

▪ EMB1.3.1. Distingue tipos 
de voces e instrumentos, 
e agrupacións 
instrumentais ou 
vocais.(10%) 
 

▪ EMB3.1.2. Inventa e 
reproduce pequenas 
coreografías que 
corresponden coa forma 
interna dunha obra musical 
de forma sinxela binaria, 
ternaria e rondó.(10%) 

 

▪ EMB1.1.3. Coñece, 
entende e cumpre as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais.(10%) 

▪ EMB2.2.2. Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo.(10%). 

▪ EMB2.2.1. Crea 
unha peza musical 
sinxela a partir da 
selección, a 
combinación e a 
organización dunha 
serie de elementos 
dados previamente, 
coñecidos e/ou 
manexados.(10%). 

▪ EMB2.3.1. 
Emprega 
instrumentos 
materiais e 
dispositivos 
electrónicos para 
crear pezas 
musicais sinxelas e 
para a sonorización 
de imaxes e 
representacións 
dramáticas.(10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas 
instrumentais e vocais de 
distintos estilos e culturas 
adaptadas á idade do 
alumnado. 

▪ B1.2. Asistencia a 
representacións musicais e 
comentario posterior. 

▪ B1.3. Interese polo 
repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ B1.4. Audición e análise de 
obras musicais de distintas 
características e 
procedencias. 

▪ B1.5. Actitude atenta e 
silenciosa, e respecto polas 
normas de comportamento 
durante a audición de 

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

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

• Valora a música 
tradicional 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

• Expresa os sentimentos 
que lle provoca unha au 
dición. 

▪ Manifestar as 
sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza 
musical 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

• Mantén a atención na 
audición. 

▪ Coñecer, entender 
e respectar as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais. 

▪ CSC 



 

música e na asistencia a 
representacións. 

▪ EMB1.1.4. Identifica e valora as 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

• Coñece e valora as formas 
da música popular. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

 

▪ B1.6. Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura 
e timbre. 

▪ B1.7. Acento e pulso. 

▪ B1.2. Identificar e describir 
as características de 
elementos musicais e 
calidades dos sons do 
contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do 
contexto. 

• Completa esquemas 
rítmicos coas figuras que 
coñece. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ j 

 

▪ B1.8. Elementos musicais: 
indicacións de tempo e 
matices (fortísimo, forte, 
piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

▪ B1.9. Identificación dos 
rexistros de voces graves e 
agudas, así como as 
posibles agrupacións vocais 
e instrumentais (dúo, trío, 
cuarteto, orquestra e 
banda). 

▪ B1.10. Compases de 2/4, 
3/4 e 4/4. 

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

▪ EMB1.3.1. Distingue e clasifica 
tipos de voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais ou 
vocais. 

• Recoñece visualmente 
instrumentos musicales. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

• Mantén o pulso seguindo 
un musicograma. 

▪ Identificar e 
describir variacións 
e contrastes de 
velocidade e 
intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

▪ CCL  

▪ CCEC 

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados. 

• Identifica os distintos tipos 
de compás. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ d 

▪ o 

▪ B1.11. Instrumentos: 
clasificación tradicional 
(vento, vento-madeira, 
vento-metal, corda 
percutida, friccionada e 
punteada, e percusión 

▪ B1.4. Coñecer e identificar 
as principais familias dos 
instrumentos, amosando 
interese por coñecer 

▪ EMB1.4.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

• Identifica visual e 
auditivamente 
instrumentos da música 
folk. 

▪ Identificar de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

▪ CAA 

▪ CCEC 



 

determinada e 
indeterminada). 

▪ B1.12. Instrumentos da 
orquestra: achegamento á 
súa colocación. 

▪ B1.13. Instrumentos da 
cultura galega e doutras 
culturas. 

instrumentos doutras 
culturas. 

▪ EMB1.4.2. Clasifica os 
instrumentos por familias: 
vento, corda e percusión. 

• Clasifica os instrumentos 
por familias. 

▪ Clasificar os 
instrumentos por 
familias: vento, 
corda e percusión. 

▪ CAA  

▪ CCEC 

▪ EMB1.4.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre a 
música e os instrumentos 
doutras culturas. 

• Busca información sobre 
obxectos cotiás usados na 
música tradicional. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ j 

▪ i 

▪ B1.14. Recoñecemento e 
identificación das partes 
dunha peza musical. 
Formas musicais binarias, 
ternarias e rondó. 

▪ B1.15. Uso de aplicacións 
informáticas educativas 
sinxelas para a análise e a 
produción musical. 

▪ B1.5. Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical, así 
como rexistros e aplicacións 
informáticas para a análise e 
a produción musical. 

▪ EMB1.5.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. 

• Entende e relaciona un 
musicograma cunha 
audición 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.5.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela e 
representa graficamente a súa 
estrutura. 

• Escoita con atención  e 
respecto. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB1.5.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
musical convencional ou non, 
os trazos característicos da 
música escoitada. 

• Recoñece distintos 
esquemas rítmicos. 

 
▪ CAA  

▪ CCEC 

▪ EMB1.5.4. Utiliza aplicacións 
informáticas para representar 
ou realizar tarefas de análise e 
produción musical. 

 

• Utiliza as Tics para 
descubrir novas músicas. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

  



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
 

Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Reprodución de pezas 
instrumentais e cancións 
sinxelas ao unísono, de 
maneira colectiva, con ou 
sen acompañamento. Frauta 
doce: dixitación da escala 
de do sen alteracións. 

▪ B2.2. Uso dos instrumentos 
de placas Orff en 
acompañamentos de pezas 
sinxelas. 

▪ B2.3. Rexistro gravado da 
interpretación feita e 
posterior análise e 
comentario. 

▪ B2.4. Coordinación e 
sincronización individual e 
colectiva na interpretación: 
simultaneidade, sucesión e 
alternancia. 

▪ B2.5. Ditados rítmicos con 
figuras de negra, branca, 
redonda e corchea e os 
seus silencios en compases 
binarios e ternarios. 

▪ B2.6. Ditados melódico-
rítmicos sinxelos. 

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

▪ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 
linguaxe musical para a 
interpretación de obras. 

• Interpreta unha birritmia 
con percusión corporal. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías 
e ritmos sinxelos. 

• Completa a escala de DO 
en sentido ascendente e 
descendente. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos, 
con e sen acompañamento. 

• Memoriza e interpreta 
unha canción. 

▪ Interpretar pezas 
vocais e 
instrumentais 
sinxelas con 
distintos 
agrupamentos, con 
e sen 
acompañamento. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EMB2.1.4. Analiza a 
interpretación e valora o 
resultado, amosando interese 
por mellorar. 

• Respecta as producciónns 
propias e alleas. 

 
▪ CAA 

▪ CSC 



 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.7. Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos sobre bases 
musicais dadas. 

▪ B2.8. Creación de pequenas 
melodías e 
acompañamentos sinxelos 
de melodías dadas. 

▪ B2.2. Explorar estruturas 
musicais e seleccionar e 
combinar ideas musicais 
dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, 
co obxectivo de crear un 
produto musical propio, 
individual ou grupal. 

▪ EMB2.2.1. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos e manexados. 

• Realiza obstinatos 
sinxelos. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

• Escoita  con atención os 
ditados dos compañeiros. 

▪ Amosar respecto e 
responsabilidade 
no traballo 
individual e 
colectivo. 

▪ CSC 

▪ j 

▪ d 

▪ B2.9. Recreación musical e 
sonorización dun texto oral 
ou escrito. 

▪ B2.10. Sonorización de 
imaxes, vídeos ou 
representacións dramáticas 
usando distintos materiais 
instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

▪ B2.11. Invención e 
construción dun 
instrumento. 

▪ B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Emprega 
instrumentos materiais, 
dispositivos electrónicos e 
recursos informáticos para crear 
pezas musicais sinxelas para a 
sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

• Interpreta unha partitura 
non convencional. 

 
▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 
un existente. 

• Constrúe un instrumento 
con material de refugallo. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

  



 

Obxectivos Contidos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j 

 

▪ B3.1. Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 
corporal. 

▪ B3.2. Creación de pequenas 
coreografías para obras 
musicais breves e de 
estrutura sinxela. 

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

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións e como forma de 
interacción social. 

• Realiza unha proposta de 
dramatización. 

▪ Identificar e utiliza o 
corpo como 
instrumento para a 
expresión de 
sentimentos e 
emocións e como 
forma de 
interacción social. 

▪ CCEC  

 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

• Realiza unha proposta de 
dramatización. 

 
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

▪ o 

 
 
 

▪ B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 

▪ B3.4. Interpretación de 
danzas tradicionais galegas 
e doutras culturas. 

 

▪ B3.2. Interpretar un 
repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

 

 

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e 
a coordinación coa música 
cando interpreta danzas. 

• Axusta o movemento 
corporal ao espazo e ao 
tempo musical. 

▪ Controlar a postura 
e a coordinación 
coa música cando 
interpreta danzas. 

▪ CCEC  

▪ CAA 

 

▪ EMB3.2.2. Recoñece danzas de 
diferentes lugares e culturas, e 
valora a súa achega ao 
patrimonio artístico e cultural. 

• Valora as danzas 
populares. 

 
▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

 

• Coñece e interpreta unha 
danza. 

 

 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

 

 

 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

CUARTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 

 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.1.2. Manifesta 
as sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza 
musical.(10%) 

▪ EMB1.4.2. Clasifica os 
instrumentos por familias: 
vento, corda e 
percusión.(10%). 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen 
acompañamento.(10%) 

▪ EMB1.4.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos.(10%) 

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza 
o corpo como instrumento 
para a expresión de 
sentimentos e emocións e 
como forma de interacción 
social.(10%) 

 

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados.(10%) 

• EMB1.1.3. Coñece, 
entende e respecta as 
normas de comportamento 
en audicións e 
representacións 
musicais.(10%) 

• EMB2.2.2. Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo.(10%) 

• EMB1.4.3. Procura 
información, 
organízaa e 
preséntaa sobre a 
música e os 
instrumentos 
doutras 
culturas.(10%) 

▪ EMB2.3.1. 
Emprega 
instrumentos 
materiais, 
dispositivos 
electrónicos e 
recursos 
informáticos para 
crear pezas 
musicais sinxelas 
para a sonorización 
de imaxes e 
representacións 
dramáticas.(10%) 

 
 
 
 
 

 

  



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

▪  j 

▪ a 

▪ B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas 
instrumentais e vocais de 
diferentes estilos e culturas 
adaptadas á idade do 
alumnado.  

▪ B1.2.Asistencia a 

representacións musicais. 

▪ B1.1. Escoitar obras de 
características ou estilos e 
compositores e 
compositoras diferentes, 
recoñecer as diferenzas 
e/ou as relacións 
existentes, e facer unha 
valoración posterior. 

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o 
feito artístico musical. 

• Expresa as diferencia 
entre distintos tipos de 
voces. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as 
sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

• Expresa as súas 
sensacións ao facer unha 
audición. 

 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Respecta as 
opinións dos compañeiros e das 
compañeiras. 

• Respecta aos 
compañeiros. 

▪ Respectar as 
opinións dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ CSC 

▪ EMB1.1.4. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

• Mostra unha boa actitude 
nas audicións. 

▪ Coñecer, entender 
e respectar as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais 

▪ CSC 

▪   j 

▪  h 

▪ B1.3. Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura 
e timbre. 

▪ B1.4. Acento e pulso. 

▪ B1.2. Identificar e describir 
as características de 
elementos musicais e 
calidades dos sons do 
contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do 
contexto. 

• Recoñoce as calidades do 
son. 

 
▪ CCEC 

▪ CCL 

▪   j 

   

▪ B1.5. Elementos musicais: 
indicacións de tempo e 
matices (fortísimo, forte, 

▪ B1.3. Analizar a 
organización de obras 
musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os 

▪ EMB1.3.1. Distingue e clasifica 
tipos de voces, e agrupacións 
vocais e corais. 

• Recoñece distintas voces 
nunha agrupación. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 



 

piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

▪ B1.6. Identificación dos 
rexistros de voces graves e 
agudas, así como as 
posibles agrupacións vocais 
e corais. 

▪ B1.7. Compases de 2/4, 3/4 
e 4/4. 

elementos da linguaxe 
musical convencional que 
as compoñen. 

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

• Comprende as diferenzas 
entre os matices de 
intensidade. 

▪ Identificar e 
describir variacións 
e contrastes de 
velocidade e 
intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados. 

• Diferencia diferentes 
compases. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

▪ EMB1.3.4. Identifica e utiliza 
correctamente os elementos da 
linguaxe musical traballados. 

• Sinala pulsos e acentos.  
▪ CCEC 

 

▪ j 

▪ i 

▪ B1.8. Elaboración dun 
proxecto de difusión da 
cultura musical. 

▪ B1.4. Procurar e seleccionar 
información co fin de 
planificar e organizar visitas 
culturais e a asistencia a 
espectáculos, festas, 
accións na rúa, festivais e 
concertos, así como 
intercambiar esa 
información co fin de 
contribuír á formación e á 
satisfacción persoal e 
colectiva, e encher o tempo 
de lecer. 

▪ EMB1.4.1. Procura e selecciona 
a información de xeito 
autónomo e con sentido crítico. 

• Investiga a vida de 
autores. 

 
▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EMB1.4.2. Planifica o traballo 
respectando as ideas e as 
contribucións das demais 
persoas. 

• Recoñece a estructura 
dunha obra. 

 
▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EMB1.4.3. Expón a información 
de maneira clara, limpa e 
ordenada, en varios soportes. 

 

• Expón información ante os 
compañeiros. 

 
▪ CIEE 

▪ CCL 

▪ CD 



 

▪ j 

▪ d 

▪ B1.9. Instrumentos: 
clasificación técnica 
segundo a produción do son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 

▪ B1.10. Agrupacións 
instrumentais (orquestra, 
banda, tuna etc.). 

▪ B1.11. Instrumentos doutras 
culturas. 

▪ B1.5. Coñecer e identificar 
as principais familias dos 
instrumentos, e identificar 
as principais características 
de instrumentos doutras 
culturas. 

▪ EMB1.5.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

• Distingue varios 
instrumentos dentro dun 
conxunto. 

▪ Identificar de xeito 
visual e auditivo os 
instrumentos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.5.2. Clasifica os 
instrumentos atendendo á súa 
forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 

• Recoñece distintos 
instrumentos. 

▪ Clasificar os 
instrumentos 
atendendo á súa 
forma de producir o 
son (aerófonos, 
cordófonos, 
membranófonos, 
idiófonos e 
electrófonos). 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EMB1.5.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre a 
música e os instrumentos 
doutras culturas. 

• Utiliza as Tics como 
ferramenta de 
aprendizaxe. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

 

▪ B1.12. Recoñecemento e 
identificación das partes 
dunha peza musical. 
Formas musicais binarias, 
ternarias e rondó. 

▪ B1.13. Melodías con 
cambios de compás. 

▪ B1.6. Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

▪ EMB1.6.1. Establece unha 
relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. 

• Comprende a dinámica 
dun musicograma. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.6.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela, e 
representa graficamente a súa 
estrutura. 

• Analiza a estructura dos 
temas. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EMB1.6.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

• Representa mediante un 
musicograma o escoitado. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 



 

▪ j 

▪ d 

▪ B1.14. Interese polo 
repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 

▪ B1.15. Investigación de 
campo sobre a música do 
seu concello en relación coa 
maneira de vivir dos seus 
devanceiros e das súas 
devanceirtas. 

▪ B1.7. Buscar, seleccionar e 
organizar informacións 
sobre manifestacións 
artísticas do patrimonio 
cultural propio e doutras 
culturas, de 
acontecementos, creadores 
e profesionais en relación 
coas artes plásticas e a  
música. 

▪ EMB1.7.1. Identifica as 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

• Coñece e valora as 
cancións populares 
galegas. 

 
▪ CCEC 

 

▪ EMB1.7.2. Expón a información 
recollida de xeito ordenado, e 
achega evidencias do traballo 
realizado. 

• Busca información sobre 
autores. 

 
▪ CCL 

▪ CD 

  



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Reprodución de pezas 
instrumentais e cancións 
sinxelas ao unísono e 
canons, de maneira 
colectiva, con ou sen 
acompañamento. Frauta 
doce: dixitación da escala 
de dó sen alteracións. 

▪ B2.2. Uso dos instrumentos 
de placas Orff e/ou 
percusión determinada ou 
indeterminada en 
acompañamentos de 
cancións e melodías 
relacionadas coa cultura 
galega e con outras 
culturas. 

▪ B2.3. Gravación e rexistro 
da interpretación. 

▪ B2.4. Ditados rítmicos con 
figuras de negra, branca, 
redonda e corchea, e os 

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

▪ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 
linguaxe musical tratada para a 
interpretación de obras. 

• Analiza e distingue as 
calidades  do son nunha 
partitura. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías 
e ritmos. 

• Usa a linguaxe musical.  
▪ CCEC 

▪ CAA 



 

seus silencios en compases 
binarios, ternarios e 
cuaternarios. 

▪  B2.5. Ditados melódico-
rítmicos sinxelos. 

 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos, 
con e sen acompañamento. 

 

• Acompaña cancións con 
pequena percusión. 

▪ Interpretar pezas 
vocais e 
instrumentais 
sinxelas con 
distintos 
agrupamentos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.4. Fai avaliación da 
interpretación amosando 
interese e esforzo por mellorar. 

• Recoñece os seus erros 
de interpretación. 

 
▪ CAA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.6. Creación de pequenas 
melodías e 
acompañamentos sinxelos 
de melodías dadas. 

▪ B2.7. Proxecto: concerto ou 
musical. 

▪ B2.2. Participar en 
producións musicais 
sinxelas de xeito 
desinhibido e pracenteiro, 
amosando confianza nas 
propias posibilidades e nas 
das demais persoas, 
mostrando actitudes de 
respecto e colaboración. 

▪ EMB2.2.1. Crea e representa 
mediante grafías convencionais 
e non convencionais os sons 
dunha obra musical sinxela, 
creada, individualmente ou en 
grupos no contexto da aula. 

• Inventa sons coa voz.  
▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ EMB2.2.2. Crea unha peza 
musical sinxela a partir da 
selección, a combinación e a 
organización dunha serie de 
elementos dados previamente, 
coñecidos ou manexados. 

• Inventa partituras non 
convencionais. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.2.3. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

• Valora as intervencións 
dos compañeiros. 

 
 
 

▪ CSC 

▪ EMB2.2.4. Realiza 
acompañamentos sinxelos de 

• Crea novos 
acompañamentos usando 
as Tics. 

▪ Realizar 
acompañamentos 
sinxelos de 

▪ CCEC 

▪ CAA 



 

cancións e melodías 
relacionadas coa propia cultura. 

cancións e 
melodías 

▪ j 

▪ i 

▪ B2.8. Recreación musical e 
sonorización dun texto oral 
ou escrito. 

▪ B2.9. Sonorización de 
imaxes ou representacións 
dramáticas usando diversos 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ B2.10. Invención e 
construción dun 
instrumento. 

▪ B2.11. Exploración da 
morfoloxía de diferentes 
instrumentos musicais 
amosando interese polo seu 
coidado. 

 

▪ B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Emprega 
instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos e 
informáticos para crear 
acompañamentos. 

• Crea novos 
acompañamentos  para a 
danza utilizando as Tics. 

 
▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 
un existente. 

• Fabrica instrumentos de 
percusión axudándose das 
Tics. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

  



 

Obxectivos 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 
clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
 

▪ j 

▪ b 

▪ B3.1. Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 
corporal. 

▪ B3.2. Creación de pequenas 
coreografías para obras 
musicais breves e de 
estrutura sinxela. 

▪ B3.1. Empregar as 
posibilidades expresivas do 
propio corpo en 
coordinación coas demais 
persoas, para realizar 
representacións musicais 
colectivas de xeito lúdico. 

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 
corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de 
interacción social. 

• Goza co baile. ▪ Identificar e utilizar 
o corpo como 
instrumento. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

• Inventa danzas para 
acompañar unha peza 
musical. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 

▪ B3.4. Interpretación de 
danzas tradicionais galegas 
e doutras culturas. 

▪ B3.2. Interpretar un 
repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e 
a coordinación coa música 
cando interpreta danzas. 

• Realiza unha canción 
sinxela. 

 
▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EMB3.2.2. Coñece e identifica 
danzas de diferentes lugares e 
culturas, e valora a súa achega 
ao patrimonio artístico e 
cultural. 

• Goza coas danzas 
galegas. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

• Aprende uns pasos de 
baile marcados. 

 
▪ CCEC 

▪ CSC 



 

▪ j 

▪ b 

 

 

▪ B3.5. Proxecto: certame de 
danza. 

 

▪ B3.3. Improvisar en grupo 
danzas e movementos 
rítmicos sobre temas 
fixados con anterioridade 
ou con sons extraídos do 
contexto, expresando 
sentimentos e sensacións, 
e explicar con claridade as 
decisións tomadas ao longo 
do proceso de creación, as 
dificultades atopadas e as 
solucións adoptadas.  

▪ EMB3.3.1. Planifica a 
coreografía de acordo coa 
estrutura musical dada. 

 

• Planifica unha coreografía 
cos compañeiros. 

 
▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 
▪ EMB3.3.2. Colabora co grupo 

en coordinación e con respecto 
cara ás demais persoas. 

• Traballa en grupo. ▪ Colaborar co grupo 
en coordinación e 
con respecto cara 
ás demais persoas 

▪ CSC 

▪ EMB3.3.3. Expón as 
valoracións e as informacións 
recollidas ao longo do proceso 
de creación. 

• Expón información ante os 
compañeiros. 

 
▪ CCL 

▪ EMB3.3.4. Amosa interese por 
mellorar o produto final, e fai 
unha avaliación crítica do 
resultado. 

 

• Amosa interese e respecto 
ante a música. 

 

 
▪ CAA 

 

 

  



 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

QUINTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 
 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 
 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA 
SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 
INICIATIVA E  

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 
DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.1.2. Manifesta 
as sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza 
musical.(10%) 

▪ EMB1.5.2. Clasifica os 
instrumentos atendendo á 
súa forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos).(10%) 

▪ EMB3.3.2. Colabora co 
grupo en coordinación e con 
respecto cara ás demais 
persoas.(10%) 

 

• EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais 
sobre o feito artístico 
musical.(10%) 

• EMB1.3.1. Distingue e 
clasifica tipos de voces, e 
agrupacións vocais e 
corais.(10%) 

 

• EMB3.3.1. Planifica a 
coreografía de acordo coa 
estrutura musical dada.(10%) 

 

• EMB3.1.1. Identifica e 
utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de sentimentos 
e emocións, e como forma 
de interacción 
social.(10%) 

• EMB2.2.3. Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo.(10%) 

• EMB1.4.2. Planifica 
o traballo 
respectando as 
ideas e as 
contribucións das 
demais 
persoas.(10%) 

▪ EMB1.4.1. Procura 
e selecciona a 
información de 
xeito autónomo e 
con sentido 
crítico.(10%) 

 
 
 
 
 

  



 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) SEXTO 

Obxectivos   Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

▪ j 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.1. Audición de música 

contemporánea, e 

investigación e valoración 

das posibilidades do son. 

▪ B1.2. Identificación e 

apreciación das calidades 

dos sons do contexto. 

▪ B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creación propias. 

▪ EMB1.1.1. Identifica, clasifica 

e describe as calidades dos 

sons do contexto natural e 

social, utilizando un 

vocabulario preciso. 

 

• Identifica as calidades do 

son diferenciando partes 

dunha canción. 

 
▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.3. Identificación e 

apreciación de formas 

musicais sinxelas. 

▪ B1.4. Identificación a 

travésda escoita de tipos 

de voces (soprano, 

contralto, tenor e baixo), 

instrumentos, variacións e 

contrastes de velocidade. 

▪ B1.5. Valoración e interese 

pola música de diferentes 

épocas e culturas, 

nomeadamente a galega. 

▪ B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos que 

as compoñen. 

▪ EMB1.2.1. Distingue tipos de 

voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade, tras 

a escoita de obras 

musicais,con capacidade para 

emitir unha valoración destas. 

 

 

• Distingue os tipos de 

voces e instrumentos 

dentro dun conxunto. 

▪ Distinguir tipos de 

voces, 

instrumentos, 

variacións e 

Contrastes de 

velocidade e 

intensidade, tras a 

escoita de

 obras 

musicais, con 

capacidade para

 emitir unha 

valoración destas 

 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 



 

  

▪ EMB1.2.2. Interésase por 

descubrir obras musicais de 

diferentes características, e 

utilízaas como marco de 

referencia para as creacións 

propias. 

• Amosa interese por 

coñecer cancións 

tradicionais. 

 
▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ a 

▪ d 

▪ B1.6. Audición activa e 

comentada de música 

variadada nosa cultura e 

doutras culturas. 

▪ B1.7. Actitude atenta, 

silenciosa e respectuosa 

durante a audición de 

música e/ou na asistencia 

a representacións 

musicais. 

▪ B1.8. Indagación sobre as 

normas que regulan a 

propiedade intelectual. 

Valoración e presentación 

dos resultados. 

▪ B1.3. Coñecer exemplos 

de obras variadas da nosa 

e doutras culturas, para 

valorar o patrimonio 

musical, valorando a 

importancia do seu 

mantemento e da súa 

difusión, e do respecto co 

que deben afrontar as 

audicións e as 

representacións. 

▪ EMB1.3.1. Coñece, entende e 

cumpre as normas de 

comportamento en audicións 

e representacións musicais. 

 

• Mantén unha actitude 

positiva e de respecto 

durante as audicións. 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EMB1.3.2. Comprende, 

acepta e respecta o contido 

das normas que regula na 

propiedade intelectual canto á  

reprodución e a copia de  

obras musicais. 

 

 

 

• Diferencia entre obras 

populares e de autor. 

 

 
▪ CSC 

▪ CCEC 



 

Obxectivos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

▪ h 

▪ a 

 

 

▪ B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas da voz. 

▪ B2.1. Entender a voz 

como instrumento e 

recurso expresivo, 

partindo da canción e das 

súas posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

▪ EMB2.1.1. Recoñece e 

describe as calidades da voz 

a través de audicións 

diversas,e recréaas. 

• Identifica distintos tipos de 

voces e agrupacións. 

▪ Recoñecer e 

clasificar 

instrumentos 

acústicos e 

electrónicos, 

diferentes 

rexistrosda voz, e 

agrupacións vocais 

e instrumentais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ h 

▪ a 

▪ d 

▪ B2.2. Interpretación de 

pezas con instrumentos 

de aula e/ou frauta doce. 

▪ B2.3.Interpretación, 

memorización e 

improvisación guiada 

de cancións a unha 

ou varias voces, 

desenvolvendo  

progresivamente a 

dicción, a afinación e 

a técnica vocal. 

Canon. 

▪ B2.4. Recoñecemento de 

tipos de instrumentos 

acústicos e electrónicos, 

▪ B2.2. Interpretar 

composicións sinxelas que 

conteñan procedementos 

musicais de repetición, 

variación e contraste, en 

solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, 

asumindo a 

responsabilidade na 

interpretación en grupo e 

respectando tanto as 

achegas das demais 

persoas como a persoa 

que asuma a  dirección. 

▪ EMB2.2.1. Recoñece e 

clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e 

agrupacións vocais e 

instrumentais. 

 

• Clasifica instrumentos 

segundo  a súa forma de 

producir son. 

 

▪ Recoñecere 

clasificar 

instrumentos 

acústicose 

electrónicos, 

diferentes 

rexistrosda voz, e 

agrupacións vocais 

e instrumentais. 

▪ CCEC  

▪ CAA 

▪ EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe 

musical para a interpretación 

de obras. 

• Comprende os conceptos 

básicos da linguaxe 

musical. 

▪ Utilizara linguaxe 

musical   para a 

interpretación de 

obras. 

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.3. Traduce á  

linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

• Transcribe un ritmo a un 

pentagrama. 

▪ Traducirá linguaxe 

musical 

convencional 

melodías e ritmos 

▪ CCEC 



 

agrupacións 

instrumentais e vocais, e 

rexistros da voz. 

▪ B2.5. Utilización das 

grafías convencionais 

na lectura, na escritura 

e na interpretación de 

cancións e de pezas 

instrumentais sinxelas. 

▪ B2.6. Gravación e rexistro 

das interpretacións para 

unha valoración e unha 

análise posteriores. 

▪ B2.7. Interese pola 

mellora do proceso de 

interpretación e do 

resultado final. 

▪ B2.8. Traballo 

cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle 

correspondan e 

respectando as achegas 

das demais persoas do 

grupo. 

sinxelos. 

▪ EMB2.2.4. Interpreta pezas 

vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e 

culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

• Utiliza os instrumentos de 

percusión para acompañar 

pequeñas pezas. 

▪ Interpretar pezas 

vocais e 

instrumentais de 

diferentes épocas, 

estilos e culturas 

para distintos 

agrupamentos, con 

e sen 

acompañamento 

amosando respecto 

polo traballo das 

demais persoas e 

responsabilidade 

no traballo 

individual e 

colectivo. 

▪ CAA  

▪ CCEC 

▪ EMB2.2.5. Coñece e 

interpreta  cancións de 

distintos lugares, épocas e 

estilos, e valora a súa achega 

ao enriquecemento persoal, 

social e cultural. 

• Desenvolve hábitos 

correctos de respiración. 

 ▪ CCEC 

▪ EMB2.2.6. Amosa respecto 

polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade 

no traballo individual e 

• Amosa respecto polo 

traballo dos demais. 

 ▪ CSC 



 

colectivo. 

▪ EMB2.2.7. Analiza as 

interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa 

interese por traballar para 

corrixilos. 

• Valora a súa propia 

interpretación. 

 ▪ CAA 

▪ I 

▪ j 

▪ B2.9. Creación de 

mensaxes musicais con 

contido expresivo, 

combinando elementos 

sonoros e corporais 

diversos. 

▪ B2.10. Utilización dos 

medios de comunicación 

e de internet para a 

procura de información, 

en soporte impreso e 

dixital, sobre 

instrumentos, 

compositores/as, 

intérpretes e eventos 

musicais de interese. 

▪ B2.11. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas dos medios 

audiovisuais e 

▪ B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

▪ EMB2.3.1. Procura 

información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en 

internet sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais. 

 

• Busca información sobre 

autores e épocas 

utilizando as Tics. 

 
▪ CCEC 

▪ CAA  

▪ CD 

▪ EMB2.3.2. Presenta e expón 

a información de xeito claro, 

ordenado e limpo en varios 

soportes. 

• Comprende a importancia 

da claridade á hora de 

presentar traballos. 

 
▪ CAA 

▪ CD  

▪ CCL 

▪ EMB2.3.3. Utiliza os medios 

audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas 

musicais e para a 

sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

• Crea unha peza musical 

empregando aplicaciónns 

informáticas. 

  
▪ CD  

▪ CCEC 



 

  

tecnolóxicos para 

comunicar. Creación de 

cuñas radiofónicas e 

videoanuncios. 

▪ B2.12. Utilización dos 

medios audiovisuais e dos 

recursos informáticos para 

a sonorización de imaxes, 

contos, poemas e refráns, 

dobraxe de películas etc., 

e para a creación de 

producións propias. 

 

 

 



 

Obxectivos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Mínimos Competencias 

clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

▪ j 

▪ b 

▪ h 

▪ o 

 

 

▪ B3.1. Identificación do 

corpo como instrumento. 

Indagación e valoración 

sobre as posibilidades 

expresivas e 

comunicativas do corpo 

en distintas 

representacións 

artísticas ou situación 

cotiás. 

▪ B3.2. Valoración e 

recoñecemento das 

danzas e a súa 

contribución ao noso 

patrimonio artístico e  

cultural. 

▪ B3.3.Interpretación de 

danzas coidando a 

coordinación individual 

e colectiva. 

▪  B3.4. Invención de 

coreografías de diferentes 

estilos. 

▪ B3.1. Adquirir  

capacidades expresivas e 

creativasque ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza, valorar a súa 

achega ao patrimonio, e 

gozar coas úa 

interpretación como unha 

forma de interacción 

social. 

 

 

 

 

 

▪ EMB3.1.1. Identifica o  corpo 

como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de 

interacción social. 

 

• Aprende unha coreografía 

e goza co baile. 

 
▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMB3.1.2. Controla a postura 

e a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

• Realiza un baile 

adaptando os seus 

movementos á música. 

 ▪ CCEC 

▪ EMB3.1.3. Coñece danzas de 

distintas épocas e lugares, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

• Investiga as danzas 

doutras épocas e culturas. 

 ▪ CCEC 

▪ EMB3.1.4. Reproduce e goza 

Interpretando danzas 

tradicionais españolas, e 

entende a importancia da súa 

continuidade e o traslado ás  

xeracións futuras. 

• Aprende e reproduce os 

pasos dun baile. 

 ▪ CSC 

▪ EMB3.1.5. Inventa 

coreografías de grupo que 

corresponden coa forma 

interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e 

temporal. 

• Inventa coreografías para 

acompañar  unha canción. 

 ▪ CAA 

▪ CCEC 



 

▪ B3.5. Gravación e rexistro 

das danzas interpretadas. 

Análise de valoración do 

produto. 

 

 

 

▪ EMB3.1.6. Analiza as danzas 

realizadas, recoñece os erros 

e amosa interese por mellorar 

o produto. 

 

• Describe unha obra 

musical. 

 ▪ CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ EMB3.1.7. Respecta o traballo 

en grupo e participa nel de 

xeito pracenteiro, amosando 

confianza nas propias 

posibilidades e nas das 

persoas.   

• Realiza traballos de 

investigación en grupo. 

 
▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EMB3.1.8. Amosa respecto 

polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

 

• Amosa respecto polas 

producciónns propias e 

dos demáis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▪ CSC 



 

 

  

 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

SEXTO 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

 
 
 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 

CULTURAIS (CCEC) 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICA (CMCT) 

COMPETENCIA 

SOCIAL E CÍVICA 

(CSC) 

SENTIDO DA 

INICIATIVA E 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

COMPETENCIA 

DIXITAL (CD) 

▪ EMB1.2.1. Distingue 

tipos de voces, 

instrumentos, 

variacións e 

contrastes de 

velocidade e 

intensidade, tras a 

escoita de obras 

musicais,con 

capacidade para 

emitir unha 

valoración destas. 

(10%) 

▪ EMB1.2.1. Distingue tipos 

de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras 

musicais,con capacidade 

para emitir unha valoración 

destas.(10%) 

▪ EMB3.1.7. Respecta o 
traballo en grupo e participa 
nel de xeito pracenteiro, 
amosando confianza nas 
propias posibilidades e nas 
das persoas. (10%)  
 
 
 
 

▪ EMB1.1.1. Identifica, 

clasifica e describe as 

calidades dos sons do 

contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario 

preciso. (10%) 

▪ EMB1.3.1. Coñece, entende 

e cumpre as normas de 

comportamento en 

audicións e representacións 

musicais. 

(10%) 

 

▪ EMB2.1.1. Recoñece e describe 

as calidades da voz a través de 

audicións diversas,e 

recréaas.(10%) 

▪ EMB1.3.2. Comprende, 

acepta e respecta o 

contido das normas que 

regula na propiedade 

intelectual canto á  

reprodución e a copia de  

obras musicais.(10%) 

▪ EMB3.1.8. Amosa 

respecto polas demais 

persoas e colaboración 

con elas. 

(10%) 

 

▪ EMB3.1.4. 

Reproduce e goza 

Interpretando 

danzas tradicionais 

españolas, e 

entende a 

importancia da súa 

continuidade e o 

traslado ás 

xeracións 

futuras.(10%) 

• EMB2.3.2. 

Presenta e expón 

a información de 

xeito claro, 

ordenado e limpo 

en varios 

soportes.(10%) 



 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
 

• A Avaliación será contínua e terá en conta os perfís competenciais que se establecen na programación de cada nivel, tendo estes un peso de entre o 10% e o 20% e correspondendo cada 
10%  a un punto. Será necesario polo tanto chegar ata un 50% na adquisición das competencias establecidas para poder superar a materia en cada avaliación. 

 

 
 

CRITERIOS PARA A PUNTUACIÓN NA AVALIACIÓN FINAL 
 

 
• Segundo se contempla na Orde do 09 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, a 

puntuación final , e querendo deixar claro os criterios de puntuación na avaliación final e para evitar interpretacións erróneas con respecto ao significado da avaliación contínua 
establécese que se fará unha media aritmética das puntuacións obtidas nas tres avaliacións. 
 

• En casos moi concretos, e por decisión unánime de todos os membros da xunta de avaliación, poderán contemplarse beneficios cuantitativos cando o alumno/ teña destacado pola súa 
actitude, traballo, interese e adicación á materia de tal xeito que sexa recoñecido polos membros asistentes á xuntanza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

PROGRAMACION XERAL ANUAL EDUCACIÓN INFANTIL: 

RELIXIÓN CATOLICA. 

A ensinanza relixiosa pretende contribuir á formación integral dos nenos. 

Pretendemos axudarlles a interiorizar o mundo que os rodea, as súas experiencias, integrandoos no proceso global do 

coñecemento da realidade. 

Este proceso ten lugar na súa experiencia diaria, que se produce tanto no ámbito escolar como familiar e social. 

Os obxectivos que se pretenden conseguir, están elaborados tendo en conta os obxectivos establecidos para a ensinanza de 

relixión e moral católica nesta etapa. Están plantexados en relación cos indicados no conxunto da ensinanza de educación infantil, 

tendo en conta en todo momento as características sicolóxicas, persoais e familiares dos nenos. 

 

  



 

OBXECTIVOS XERAIS 4º DE INFANTIL. 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

1- Descubrir o seu propio corpo valorando as súas capacidades para relacionarse, espertando actitudes de agradecemento, 

cariño e respecto hacia os demais. 

2- Descubrir os elementos da natureza que Deus nos regala. 

3- Identificar comportamentos que poñen de manifestó o amor e axuda entre as persoas. 

4- Observar e identificar os comportamentos que acercan a Deus. 

5- Identificar o día do Nadal como a festa cristiá que celebra o nacemento de Xesús. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1-Observar elementos e persoas do entorno físico e social, amosando interese e curiosidade, e actitude de cuidado coas cousas. 

2-Valorar os xestos de amor das persoas que nos aman. 

3-Coñecer as ensinanzas que Xesús propón para predicar o ben. 



 

4-Identificar a Igrexa como o grupo formado por Xesús e formado polos seus amigos 

5-Valorar a vida en familia. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

1- Identificar imaxes e comportamentos cristiáns 

2- Coñecer as principais festas que celebra a Igrexa sobre Xesús 

3- Descubrir o significado dos obxectos relixiosos 

4- Apreciar os xestos que realizan os cristiáns para expresar o seu amor a Deus 

5- Descubrir o Templo como a casa de Xesús. 

 

  



 

OBXECTIVOS XERAIS 5º DE INFANTIL 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

1-Descubrir os elementos da natureza que Deus nos regala. 

2-Valorar os xestos de amor e axuda a familia. 

3-Descubrir os comportamentos que acercan a Deus 

4-Valorar a ledicia da Virxe María cando damos gracias as persoas que nos queren 

5-Recoñecer os persoaxes do Nadal. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1-Descubrir como ama Deus as persoas. 

2-Coñecer as ensinanzas que Xesús propón para practicar o Ben 

3-Identificar a Igrexa como grupo de amigos de Xesús 



 

4-Comportarse con respeto e educación na Igrexa 

5-Recoñecer os días máis importantes da Semana Santa 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

1-Recoñecer as imaxes relixiosas 

2-Recoñecer obxectos que lembran a vida de Xesús 

3-Descubrir as expresións sobre Deus que usan as persoas na súa vida diaria 

4-A Igrexa, casa de Xesús 

 

  



 

OBXECTIVOS XERAIS 6º DE INFANTIL 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

1-Adquirir coordinación e control do propio corpo 

2-Utilizar distintos tipos de linguaxes para expresar diferentes sentimentos 

3-Ter unha actitude de amor, ledicia e amistad cos demais. 

4-O Belén e a Estrela do Nadal. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1-Descubrir a Deus como creador de todo 

2-Coñecer a familia de Xesús 

3-Progresar na adquisición de hábitos e actitudes de respeto, alegría, confianza 

4- Coñecer a sua Nai María 



 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

1-Progresar nas posibilidades de movemento e comunicación 

2-Descubrir canto lles quere a súa familia 

3-Desenvolver actitudes de xenerosidade e de colaboración nas actividades familiares 

4-Recoñecer o significado dos xestos de respeto que manifestan os cristiáns ante as imaxes relixiosas. 

 

  



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 4º DE INFANTIL 

1-Identifica elementos da natureza que son regalos de Deus 

2-Descubre gestos de amor entre as persoas. 

3-Observa e identifica aspectos que acercan a Deus 

4-Aprecia a ledicia das festas e recoñece os acontecementos que celebran 

5-Recoñece os persoaxes , motivos e adornos do Nadal 

6-Sinala os bos comportamentos e xestos de amor 

7-Sinala a Xesús como exemplo que ensina. 

8-Recoñece e describe pinturaras sobre Xesús 

9-Comportase con respeto e educación na Igrexa 

10-Coñece as principais festas que celebra a Igrexa sobre Xesús 



 

 

CRITERIOS DE AVALIACION 5º DE INFANTIL 

1-Identifica elementos da natureza como regalo de Deus 

2-Valora xestos de amor e axuda a familia 

3-Toma conciencia da importancia que ten comportarse con educación no colexio 

4-Recoñece a figura da Virxe María 

5-Valora os bos desexos de felicidade, paz e amor no Nadal 

6-Identifica as oracións como expresión de amor a Deus 

7-Sinala a Xesús como exemplo a seguir 

8-Recoñece a Igrexa como casa dos cristiáns 

9-Descubre a Igrexa como a gran familia de Deus 

10-Expresa o significado dos principales xestos cristiáns 

 



 

CRITERIOS DE AVALIACION 6º DE INFANTIL 

1-Diferencia bos e malos hábitos con respeto a natureza 

2-Identifica comportamentos de amor a familia 

3-Expresa o significado dos principais xestos cristiáns 

4-Relaciona obxectos relixiosos cos momentos da vida de Xesús 

5-Sinala a Xesús como exemplo a seguir 

6-Identifica comportamentos de respeto e boa educación 

7-Sinala comportamentos relacionados coa participación nunha festa. 

8-Aprende comportamentos que Xesús ensina sobre o amor de Deus. 

 

  



 

CONTIDOS 

 

CONTIDOS XERAIS 4º, 5º Y 6º DE INFANTIL 

 

1- O amor, a natureza e o seu coidado 

2- O amor e a axuda de Deus as persoas 

3- Xestos e comportamentos relixiosos e de amor 

4- A ledicia que supón a preparación e a celebración dunha festa 

5- O Nadal: festa da Igrexa que celebra o nacemento de Xesús 

6- As oracions, un medio para expresar o noso amor a Deus 

7- As ensinanzas de Xesús sobre o respeto ás persoas doutras relixións 

8- A Igrexa, casa dos cristiáns 

9- O respeto a  Deus 



 

10- Os Xestos que lembran  a vida de Xesús 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS XERAIS 4º, 5º Y 6º DE INFANTIL 

1- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Respetar a natureza. 

2- Competencia para aprender a aprender.  

3- Autonomía e iniciativa persoal. Axudar aos demais 

4- Competencia social e ciudadán. Respetar aos demais 

5- Competencia en comunicación, na linguaxe. Aprender a comunicarse  

 

  



 

ACTIVIDADES DE AULA  4º , 5º Y 6º DE INFANTIL 

1- Lecturas varias na clase por parte do profesor con textos alusivos a aspectos fundamentais da educación. 

2- Pegado de gomets e outras pegatinas dos libros dos diferentes temas a tratar 

3-  Recortado e pegado de motivos varios referentes aos temas impartidos. 

4- Visionado de películas alusivas ao Nadal e á Semana Santa. 

5- Ensinanza de accións relacionadas cos diferentes temas tratados 

6- Diferentes traballos en equipo para o seu desenrolo como persoas en sociedade. 

7- Lectura de relatos bíblicos e coloreado de debuxos referentes aos mesmos 

8- Elaboración de debuxos sobre os elementos cristiáns 

 

  



 

A METODOLOXÍA NO CICLO DE INFANTIL 

Atender aos aspectos de globalización, absolutamente indispensables nesta idade. Globalización que axuda á maduración 

progresiva dos nenos. A globalización inflúe na educación integral dos nenos de 3 a 5 anos. Significa que empeza a ensinanza 

polo todo, e polo conxunto, trata de organizar a ensinanza cun criterio totalizador e de realizala intentando cun só acto educador 

que achegue a un saber ou as súas actividades non fragmentadas na diversidade de materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

• A creación como 

agasallo de Deus. 

 

• O home, obra mestra 

da creación. 

 

• A comunicación do 

home con Deus. 

1. Identificar e valorar a 

creación como acto de amor 

de Deus ao home. 

 

2. Recoñecer a relación 

intrínseca que existe entre 

Deus e o home. 

 

3. Coñecer que a persoa é 

1.1 Coñece, respecta e coida a obra 

creada. 

B AA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Expresa con palabras propias o 

asombro polo que Deus fai. 

B CL 

SIEE 

2.1 Identifica e enumera os coidados 

que recibe na súa vida como don de 

Deus. 

B CL 

 



 

un ser capaz de falar con 

Deus. 

 

3.1 Coñece e aprecia a través de 

modelos bíblicos que o home é capaz 

de falar con Deus. 

I CL 

CSC 

CEC 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

oral 

3.2 Memoriza e reproduce fórmulas 

sinxelas de petición e agradecemento. 

B CL 

AA 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS INTERVÉN 

NA HISTORIA 

• Deus acompaña ao 

home na historia. 

 

• Deus fala aos homes 

como amigos. 

1. Recoñecer e apreciar a 

relación paterno-filial entre 

Deus e o home. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Coñece e valora que Deus fala a 

Abraham e Moisés para ser o seu 

amigo. 

I CL 

CSC 

1.2 Sinala e representa as 

características da amizade de Deus co 

home: coidado, protección, 

acompañamento, colaboración, etc 

A AA 

CSC 



 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

• Xesús, o fillo de Deus 

faise home, vive e 

crece nunha familia. 

 

• Acontecementos e 

lugares xeográficos 

importantes na vida de 

Xesús. 

 

• Xesús morreu para 

nosa salvación. 

1. Relacionar lugares e 

acontecementos nos que 

Deus expresou o seu amor 

polos homes na vida de 

Xesús. 

 

2. Coñecer e ordenar os 

principais momentos da 

paixón e morte de Xesús. 

1.1 Nomea e asocia, lugares e 

acontecementos importantes da vida de 

Xesús. 

B CL 

CEC 

2.1 Nomea e secuencia representacións 

gráficas dos momentos esenciais da 

paixón, morte e resurrección de Xesús. 

B CL 

CD 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

• A Igrexa, familia de 

Xesús. 

 

• Espazo e tempo 

sagrado na Igrexa. 

 

• O domingo, día 

adicado ao Señor. 

1. Recoñecer que os 

cristiáns formamos unha 

familia. 

2. Distinguir os espazos e 

tempos sagrados doutros 

lugares e tempos. 

3. Subliñar os elementos 

distintivos do domingo como 

día especial. 

1.1 Asocia as características da familia 

da Igrexa coas da súa familia. 

I AA 

CSC 

2.1 Expresa o respecto ao templo como 

lugar sagrado. 

B AA 

CSC 

CEC 

3.1 Coñece e expresa o sentido do 

domingo. 

B CL 

CSC 



 

CEC 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e 

tecnoloxía   CD: Competencia dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e expresións culturais 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) 

CCBB 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

• Deus, pai da 

humanidade, quere a 

nosa felicidade. 

 

• Deus crea ao home 

para ser o seu amigo. 

O Paraíso como signo 

1. Identificar na propia vida o 

desexo de ser feliz. 

2. Recoñecer a incapacidade 

da persoa para alcanzar por 

si mesmo a felicidade. 

3. Apreciar a bondade de 

Deus Pai que creou ao home 

1.1 Toma conciencia e expresa os 

momentos e as cousas que lle fan feliz 

a el e ás persoas da súa contorna. 

B CL 

AA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

2.1 Descobre e nomea situacións nas 

que necesita ás persoas, e sobre todo a 

Deus, para vivir. 

I CL 

AA 

CSC 



 

de amizade. con este desexo de 

felicidade. 

4. Entender o Paraíso como 

expresión da amizade de 

Deus coa humanidade. 

3.1 Valora e agradece que Deus 

creoulle para ser feliz. 

B AA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Le e comprende o relato bíblico do 

Paraíso. 

A CL 

CEC 

4.2 Identifica e representa gráficamente 

os dons que Deus fai ao home na 

creación. 

A CD 

SIEE 

 

4.3 Expresa, oral e xestualmente, de 

forma sinxela, a gratitude a Deus pola 

súa amizade. 

B CL 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS INTERVÉN 

NA HISTORIA 

• A Biblia narra o que 

Deus fixo na historia. 

 

• Deus actúa na historia. 

A amizade de Deus cos 

Patriarcas. 

 

• Deus propón ao home 

1. Identificar a acción de 

Deus na historia en relatos 

bíblicos. 

 

2. Coñecer e valorar na vida 

dos Patriarcas os trazos de 

Deus Pai: protección, 

coidado e acompañamento. 

1.1 Coñece, memoriza e reconstrúe 

relatos bíblicos da acción de Deus na 

historia. 

A CL 

AA 

CSC 

CEC 

1.2 Selecciona e representa distintas 

escenas bíblicas da acción de Deus na 

historia. 

I CD 

SIEE 

CEC 



 

un camiño de encontro 

con El. 

 

3. Recoñecer e apreciar que 

Deus busca sempre a 

salvación do home. 

 

 

2.1 Asocia expresións e 

comportamentos dos Patriarcas nos 

relatos bíblicos a través de recursos 

interactivos. 

A CL 

CD 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

2.2 Dramatiza momentos da vida dos 

Patriarcas onde se exprese a 

protección, o coidado e o 

acompañamento de Deus. 

I AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Escoita e describe coas súas 

palabras momentos nos que Deus 

axuda ao pobo de Israel. 

I CL 

CEC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

• Deus elixe a María 

para que O seu fillo 

fágase home. 

 

• O Advento, espera do 

cumprimento da 

promesa de salvación. 

 

• O Nadal: nacemento do 

 

1. Coñecer e valorar a 

resposta de María a Deus. 

2. Aprender o significado do 

tempo de Advento. 

3. Identificar o significado 

profundo do Nadal. 

1.1 Le e expresa, verbal ou 

gráficamente, o relato da Anunciación. 

B CL 

CEC 

1.2 Dramatiza a misión dos personaxes 

que interveñen na Anunciación. 

B SIEE 

CEC 

2.1 Identifica os signos de Advento 

como tempo de espera. 

B AA 

CEC 

2.2 Recoñece e valora a necesidade da 

espera como actitude cotiá da vida. 

A AA 

CSC 



 

Salvador. 3.1 Coñece o relato do nacemento de 

Xesús e descobre na actitude e 

palabras dos personaxes o valor 

profundo do Nadal. 

B CL 

CSC 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

• Bautismo: 

incorporación á Igrexa. 

 

• A unidade eclesial: 

fillos dun mesmo Pai. 

 

 

• Xesucristo santifica o 

tempo: o ano litúrxico. 

1. Recoñecer o Bautismo 

como medio para formar 

parte da Igrexa. 

2. Observar e comprender os 

signos presentes na liturxia 

bautismal. 

3. Tomar conciencia de que 

o Pai xera a unidade da 

Igrexa. 

4. Coñecer o ano litúrxico e 

os seus tempos. 

1.1 Coñece e explica coas súas 

palabras o sentido do Bautismo. 

B CL 

 

1.2 Identifica aos pais, padriños, 

presbíteros, bautizados como pobo 

xerado por Xesús. 

A AA 

2.1 Asocia os elementos materiais do 

auga, a luz e o óleo co seu significado 

sacramental. 

A CL 

AA 

3.1 Relaciona a unidade da Igrexa coa 

unidade dos órganos do seu propio 

corpo. 

A AA 

3.2 Sinala en diferentes expresións 

artísticas a representación de Deus 

como pai de todos. 

B CD 

CEC 

4.1 Constrúe un calendario onde sitúa 

os diferentes tempos litúrxicos. 

I CMCT 

SIEE 
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB 

 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

• A realidade que nos 

rodea como don para a 

nosa felicidade. 

• Respostas do home ao 

don de Deus. 

• Ruptura do home con 

Deus: Adán e Eva. 

1. Recoñecer e valorar que os 

seus pais, amigos e contorna 

son un don de Deus para a 

súa felicidade. 

2. Tomar conciencia de que 

as accións persoais achegan 

ou separan de Deus. 

3. Comprender que a elección 

que fan Adán e Eva é un 

1.1 Recorda e narra experiencias 

recentes nas que descubriu que a 

familia, os amigos ou a contorna son 

un agasallo. 

B CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Enumera, describe e comparte 

situacións, persoas ou cousas polas 

que está agradecido. 

B CL 

CSC 

2.1 Distingue e enumera accións 

persoais que lle fan feliz ou infeliz. 

B CL 

CSC 



 

rexeitamento ao don de Deus. SIEE  

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

3.1 Le, identifica e explica coas súas 

palabras as consecuencias do 

rexeitamento de Adán e Eva ao don de 

Deus, descritas no relato bíblico. 

A CL 

AA 

SIEE 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS INTERVÉN 

NA HISTORIA 

• A vocación de Moisés 

para liberar ao seu 

pobo. 

 

• A Alianza de Deus co 

pobo de Israel no Sinaí. 

 

 

• O coidado de Deus co 

seu pobo: signos de 

amizade (a nube, o 

maná, o auga?) 

1. Descubrir a importancia de 

Moisés para a liberación do 

pobo de Israel. 

2. Recoñecer as 

consecuencias da Alianza de 

Deus con Israel. 

3. Recoñecer e valorar os 

signos da amizade de Deus 

co seu pobo. 

1.1 Aprende e ordena 

cronolóxicamente os principais feitos 

da historia de Moisés. 

I CMCT 

AA 

 

1.2 Coñece e describe a misión de 

Moisés no relato bíblico. 

I CL 

CEC 

2.1 Expresa gráficamente momentos 

significativos da tarefa de Moisés para 

liberar ao pobo. 

I CD 

AA 

2.2 Coñece o contido da Alianza, 

identifica as súas implicacións e toma 

conciencia do sentido que poden ter na 

vida actual. 

A AA 

SIEE 

CEC 



 

3.1 Deseña de xeito ordenado viñetas 

que recollan os signos da amizade de 

Deus durante a travesía do seu pobo 

polo deserto. 

A CMCT 

CD 

3.2 Interésase e agradece os signos do 

coidado de Deus na súa vida: a saúde, 

a familia, a escola, os amigos. 

B CL 

CSC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

• Bautismo de Xesús: 

comezo da misión. 

• A misión de Xesús é 

facer felices aos 

homes. 

• O seguimento de 

Xesús. Diferentes 

respostas á chamada 

de Xesús. 

 

1. Asociar o Bautismo de 

Xesús co momento no que 

inicia a súa vida pública. 

2. Distinguir como Xesús fai 

felices aos homes cos seus 

xestos e accións. 

3. Comparar as diferentes 

respostas dos amigos de 

Xesús á súa chamada. 

 

1.1 Narra os cambios que o Bautismo 

introduce na vida de Xesús. 

A CL 

 

2.1 Descobre e subliña, nos relatos de 

milagres, os xestos e accións de Xesús 

que fan felices aos homes. 

B AA 

SIEE 

 

2.2 Respecta e valora o 

comportamento de Xesús cos 

pecadores. 

I CSC 

 

3.1 Identifica e comenta algunhas 

características diferenciais nas 

respostas das persoas que chama 

A CL 

CSC 



 

Xesús nos relatos evanxélicos. SIEE 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

• A Igrexa continuadora 

da misión de Xesús. 

 

• Os cristiáns expresan a 

amizade con Deus no 

diálogo con El e a 

través da súa vida. 

 

 

• O Nosopai, signo de 

pertenza á comunidade 

cristiá. 

1. Identificar e valorar as 

accións da Igrexa que 

continúan a misión de Xesús. 

2. Sinalar a oración como 

unha forma de expresión da 

amizade con Deus. 

3. Descubrir trazos da 

amizade con Deus na vida 

cotiá. 

4. Comprender que a oración 

do Nosopai expresa a pertena 

á comunidade eclesial. 

1.1 Busca testemuños da acción 

misionera e caritativa da Igrexa como 

continuidade da misión de Xesús. 

I CD 

AA 

CSC 

1.2 Crea relatos breves para expresar 

como a acción misionera, a caridade e 

os sacramentos axudan a lograr a 

felicidade das persoas. 

A  

CL 

SIEE 

2.1 Compón textos que expresen o 

diálogo da persoa con Deus. 

A CL 

SIEE 

 

2.2 Recompila e pon en común cos 

seus compañeiros oracións que a 

comunidade cristiá utiliza 

cotidianamente. 

B  

CL 

CSC 

CEC 

3.1 Observa e descobre na vida dos 

santos manifestacións da amizade con 

I AA 



 

Deus. CEC 

 

4.1 Explica significativamente a orixe 

do Nosopai. 

B CL 

CSC 

 

4.2 Reconstrúe e dramatiza o contexto 

no que Xesús entrega a oración do 

Nosopai aos discípulos. 

I CL 

CSC 

CEC 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

• A experiencia de 

pecado nos relatos das 

relixións antigas. 

• O perdón como 

necesidade do ser 

humano. 

1. Descubrir nos relatos das 

relixións antigas a experiencia 

do pecado humano. 

2. Identificar a necesidade do 

perdón para ser feliz. 

 1.1 Localiza e describe situacións de 

pecado descubertas nos relatos das 

relixións antigas. 

A CL 

CEC 

 

 

 

 

 

1.2 Cualifica o tipo de pecado en 

situacións da súa contorna e 

compáraas coas atopadas nos relatos 

das relixións antigas. 

A CL 

CSC 

CEC 



 

2.1 Recorda e acepta situacións 

persoais ou sociais que necesitan de 

perdón. 

B AA 

CSC 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

oral 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS INTERVÉN 

NA HISTORIA 

• O relato do pecado 

orixinal: o home quere 

suplantar a Deus. 

• Deus está sempre 

disposto ao perdón. 

• Infidelidade á misión 

encomendada por 

Deus na historia de 

David. 

• David sente na súa 

vida a necesidade de 

redención. 

• Deus fiel promete un 

Mesías. 

 

1. Identificar a orixe do pecado 

nalgúns relatos bíblicos. 

2. Coñecer as características 

do perdón de Deus. 

3. Memorizar momentos da 

historia de David nos que 

abusa da misión 

encomendada por Deus. 

4. Descubrir e valorar a razón 

pola que David sente a 

necesidade de redención. 

5. Aprender e recordar 

historias bíblicas nas que 

Deus promete o Mesías. 

 

 

 

1.1 Sitúa no relato as frases que 

expresan a falta de colaboración na 

tarefa de Deus e o rexeitamento da 

amizade con El, e aplícaas a 

situacións actuais. 

A CL 

CSC 

 

1.2 Recorda e narra acontecementos 

actuais nos que se rexeitou a amizade 

con Deus. 

B CL 

AA 

CSC 

2.1 Descobre e enumera as 

características do perdón de Deus 

nalgúns relatos bíblicos. 

B CL 

AA 

 

3.1 Identifica e describe 

comportamentos da vida do rei David 

que se opoñen á vontade de Deus. 

I CL 

 

4.1 Compara a actitude de David con 

situacións persoais nas que sentiu a 

I AA 

CSC 



 

 necesidade de ser perdoado.  

4.2 Recoñece e expresa 

artísticamente escenas da historia de 

David nas que Deus perdóalle. Mostra 

respecto polas intervencións dos seus 

compañeiros. 

A CSC 

SIEE 

CEC 

 

5.1 Reconstrúe e memoriza escenas 

bíblicas onde Deus fai a promesa do 

Mesías. 

I AA 

 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

• O perdón de Deus: 

accións e parábolas de 

Xesús. 

• Amizade e preferencia 

de Xesús polos máis 

débiles e necesitados. 

• Xesús cumpre a 

vontade do Pai: paixón 

e morte de Xesús. 

1. Comprender o significado 

dalgunhas parábolas do 

perdón. 

2. Memorizar algunhas das 

accións onde Xesús concede 

o perdón. 

3. Recoñecer a iniciativa de 

Xesús polos máis necesitados 

e os enfermos. 

4. Comprender e apreciar que, 

1.1 Analiza, comenta e crea relatos 

onde actualiza as parábolas do fillo 

pródigo e do fariseo e o publicano. 

I CL 

CSC 

SIEE 

 

2.1 Visualiza, en obras de arte, 

escenas de perdón e explícaas. 

A CL 

CD 

CEC 

3.1 Busca, subliña e comenta trazos 

da preferencia de Xesús polos máis 

B CL 



 

na súa paixón e morte, Xesús 

está cumprindo a vontade do 

Pai. 

necesitados e os enfermos, nos textos 

evanxélicos. 

CSC 

 

4.1 Secuencia ordenadamente 

escenas da Historia da Paixón e 

identifica as palabras de Xesús que 

expresan a súa relación co Pai. 

B CL 

CMCT 

 

4.2 Distingue e explica frases do relato 

da oración do Horto dos Olivos que 

expresan a obediencia de Xesús ao 

Pai. 

I CL 

 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

• O sacramento da 

Reconciliación. 

• A celebración da 

Eucaristía. 

• A Cuaresma: tempo 

penitencial. 

1. Explicar que a través do 

sacramento da Reconciliación 

Deus concede o perdón. 

2. Diferenciar signos e 

momentos da celebración 

eucarística. 

3. Coñecer trazos da 

Cuaresma como tempo 

penitencial. 

1.1 Coñece e explica as condicións 

para acoller o perdón de Deus. 

B CL 

AA 

 

1.2 Describe os pasos da celebración 

do sacramento do Perdón. 

B CL 

 

2.1 Vincula símbolos, significados e 

momentos na celebración eucarística. 

B CD 

CEC 

 



 

  3.1 Investiga e presenta con diversos 

recursos obras e institucións da Igrexa 

de carácter penitencial. 

A CD 

CSC 

SIEE 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB 

 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENSO  

RELIXIOSO DO 

• A persoa humana foi 

creada cun desexo de 

ben. 

1. Recoñecer e estimar que 

Deus creou a persoa humana   

con desexo de ben.  

 1.1 Localiza, a través de diversas 

fontes, biografías que mostran o 

desexo human do ben. Comparte co 

seus compañeiros os trazos más 

I CD 

AA 

SIEE 

 

 

 



 

HOME • O ser humán sente 

ledicia cando           

realiza ou recibe o ben. 

 

2. Esforzarse por identificar 

que a adhesión ao ben xera 

felicidade. 

 

significativos. CEC  

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

oral 

2.1 Xustifica críticamente    as 

consecuencias que se derivan de   

facer o ben. 

B CL 

CSC 

SIEE 

2.2   Propón situacions na historia que 

manifestan o beneficio de   facer o 

ben. 

A CL 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS INTERVÉN 

NA HISTORIA 

• Deus fai alianza co seu 

pobo. 

• Deus desexa un pobo 

santo: os dez 

mandamentos. 

• A Biblia: estrutura e 

composición. 

1. Interpretar o significado da 

Alianza de Deus co pobo. 

2.  Comprender e 

respectar as características do 

pobo que Deus quere contidas 

no decálogo. 

3.   Distinguir e memorizar os 

distintos tipos de libros do 

Antigo e Novo Testamento. 

4. Explicar os diferentes 

autores e momentos da 

1.1 Define o término bíblico de 

Alianza. 

B CL 

AA 

 

1.2 Explica e sintetiza os trazos 

característicos da Alianza de Deus co 

seu pobo. 

B CL 

AA 

CEC 

 

2.1 Clasifica e é consciente do contido B CSC 



 

historia no que se compuxo a 

Biblia. 

 

 

 

do decálogo. 

2.2 Describe   coas   suas   

palabras experiencias da sua vida 

relacionadas cos   mandamentos. 

I CL 

CSC 

 

3.1 Nomea e clasifica   os grupos de 

libros no   Antigo   e   Novo 

Testamento. 

I CMCT 

AA 

 

 4.1 Confecciona materiais para situar 

cronolóxicamente os principais libros    

da Biblia 

A CMCT 

CD 

SIEE 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

• O encontro con Xesús 

desvela á persoa a súa 

verdadeira identidade. 

• Os signos do reino: os 

milagres. 

• A resurrección: 

cumplimento do plan 

1. Recoñecer en relatos 

evanxélicos o cambio que 

xenera o encontro con Xesús. 

2. Coñecer e Interpretar o 

significado dos milagres de 

Xesús como acción de Deus.  

3. Comprender que Deus 

1.1 Interpreta e aprecia o cambio que 

orixinou o encontro con Xesús nalgúns 

dos personaxes que aparecen nos 

evanxeos. 

I CL 

CSC 

SIEE 

2.1 Selecciona, xustifica a elección e 

explica por escrito o significado 

dalgúns milagres. 

I CL 

AA 

 



 

salvífico de Deus. rescata a Xesús da morte. 2.2 Dramatiza con respeto algúns 

milagres narrados nos evanxeos. 

B CL 

CSC 

CEC 

 

3.1 Extrapola as   afirmacion das 

testemuñas recollidas nos primeiros 

capítulos dos Feitos dos Apóstoles 

onde se recoñece que a resurrección é 

acción de Deus. 

B CL 

CSC 

SIEE 

 

3.2   Reconstrúe utilizando as TIC os 

encontros co Resucitado que 

describen os relatos evanxélicos. 

I CD 

CEC 

 

3.3   Busca e  explica signos e xestos 

da Comunidade cristiá onde se 

manifesta a presenza de Xesús hoxe. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

 



 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

• A Igrexa: ministerios e 

servizos. 

• A Eucaristía, 

renovación do sacrificio 

de Xesús na cruz. 

 

1. Coñecer e respectar a 

composición    da Igrexa. 

2. Identificar o vínculo que 

existe entre a Última Cea e a 

paixón, morte e resurrección 

de Cristo. 

1.1 Identifica e describe os trazos e 

funcións dos diferentes membros da    

comunidade eclesial. 

B CL 

AA 

CSC 

2.1 Explica e valora o significado das 

palabras de Xesús na   Ultima Cea. 

B CL 

 

2. 2   Asocia a celebración da 

Eucaristía coas palabras e os xestos 

de Xesús na  Ultima Cea. 

B AA 
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENSO  

RELIXIOSO DO 

HOME 

• A incapacidade do ser 

humán para ser feliz 

reclama a salvación. 

• A plenitude do ser 

humán está na relación 

con Deus. 

 1. Avaliar circunstancias que 

manifestan a imposibilidade da 

natureza humana para 

alcanzar a plenitude. 

2.   Recoñecer e aceptar a 

necesidade dun Salvador para 

ser feliz. 

3. Interpretar signos, en 

distintas culturas, que 

evidencian que a plenitude 

humana alcánzase na relación 

1.1 Identifica e xuzga situación nas 

que recoñece a imposibilidade de ser 

feliz. 

B CL 

CSC 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

2.1 Busca, compara e comenta 

distintas expresions do desexo humán 

de salvación na literatura e música 

actuais. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Descubre e explica por qué os 

enterramentos, pinturas, ritos e 

costumes son signos da relación do 

I CL 

CD 



 

con Deus..  

4.   Recoñecer que a relación 

con Deus fai á   persoa más 

humana. 

home coa Divinidade. CEC observación 

directa, exposición 

oral 
4.1 Investiga e recolle acontecementos 

da historia onde se aprecia que o feito 

relixioso foi o motor de cambio para 

potencia os dereitos humanos, á 

convivencia, ó progreso e á paz. 

A CD 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS INTERVÉN 

NA HISTORIA 

• O pobo de Israel como 

depositar io da 

sabiduría   de Deus. 

• Os libros Sapienciais 

enriquecen á 

humanidade. 

1. Descubrir e apreciar a 

riqueza dos textos sapienciais 

na historia. 

 

 

 

1.1 Identifica e    valora expresións   

recollidas nos libros sapienciaies que 

enriquecen e melloran á persoa. 

A CL 

AA 

CSC 

CEC  

 

1.2 Investiga e contrasta a sabiduría 

popular con expresións da sabiduría 

de Israel emitindo un xuízo persoal. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

 



 

1.3 Propón, dialogando cos seus 

compañeiros, situacións e 

comportamentos onde se expresa a 

riqueza humana que aparece nos 

textos sapienciais, 

I CL 

CSC 

CEC 

 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

• Xesucristo, desvela ao 

Pai. 

• As tentacións de 

Xesús: obstáculo ao 

cumprimento do plan 

de Deus. 

• Xesús envía aos 

discípulos para 

continuar coa sua 

misión salvífica. 

 

1.  Distinguir que 

a través de Xesús atopamos a 

Deus.  

2. Esforzarse por comprender 

que Xesús ten que vencer 

obstáculos externos para 

realizar a vontade de Deus.  

3. Comprender que a misión 

de Xesús continua na Igrexa. 

1.1 Busca nos discursos do evanxeo 

de Xoan frases que expresan a 

relación de Xesús co Pai e esfórzase 

por comprender o seu significado. 

B CL 

AA 

 

1.2 Identifica e sintetiza os rasgos que 

Xesús desvela do Pai nos discursos 

do evanxeo de Xoan. 

I CL 

AA 

 

2.1 Extrapola as dificultades que tivo 

Xesús na sua vida para obedecer ó 

Pai con situacións que viven os seres 

humanos. 

A AA 

CSC 

 

3.1 Localiza e explica a misión 

apostólica nas expresións de Xesús 

recollidas    nos evanxeos sinópticos. 

B CL 

CSC 

CEC 



 

 

3.2 Constrúe un mapa comparativo 

das   accións de Xesús e as da Igrexa. 

I CMCT 

CD 

SIEE 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

• Os sacramentos ao 

servizo da misión da 

Igrexa: Confirmación, 

Orden e Matrimonio. 

• A Pascua, tempo de 

resurrección. Os froitos 

da resurrección de 

Xesús: a alegría e  a 

paz. 

• Os cristiáns, 

testemuñas da 

resurrección. 

1.Diferenzar a aportación dos 

sacramentos de servizo a 

misión da Igrexa. 

2.Identificar os trazos do 

tempo litúrxico da Pascua. 

3.Recoñecer e valorar o 

cambio de vida xerado polo 

encontro co    Resucitado. 

 

1.1 Coñece e explica con exemplos a 

razón pola que Confirmación, Orde e 

Matrimonio están ao servicio da 

Igrexa. 

B CL 

CSC 

 

1.2 Aprende e diferencia os signos e 

momentos celebrativos da 

Confirmación, a Orde e o Matrimonio. 

B AA 

CEC 

 

2.1 Extrapola e explica os principais 

signos pascuais. 

B CL 

AA 

CEC 

 

2.2 Crea unha composición onde se 

exprese a ledicia e a paz que 

experimentaron os discípulos ao 

B CL 

SIEE 



 

atoparse co Resucitado.  

3.1   Selecciona testemuños de 

cristiáns e Xustifica o cambio xerado 

polo encontro co Resucitado. 

I CD 

AA 

CEC 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e 

tecnoloxía   CD: Competencia dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e expresións culturais 

 

 

METODOLOXÍA 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

   No desenvolvemento das tarefas empréganse 

diversas estratexias metodolóxicas: 

 

 

• Utilización de actividades a través de 

Internet como complemento para a 

aprendizaxe, que inclúe actividades LIM e 

E-LEARNING. 

 

• Páxinas web, blogues... 

• Recursos fotocopiables da proposta 

didáctica, con actividades de reforzo, 

ampliación  e avaliación. 



 

• Traballo reflexivo individual no 

desenvolvemento das actividades 

individuais. 

• Traballo en grupo cooperativo: reunir 

aos alumnos en grupos de 3 ou 4 

alumnos e utilizar as estruturas da 

aprendizaxe cooperativa suxeridas na 

guía do profesor para traballar os 

principios de definición de obxectivo 

grupal, interdependencia positiva e 

interacción cara a cara. 

• Posta en común en gran grupo: despois 

do traballo individual ou grupal. 

• Círculos de aprendizaxe. 

Exposición do profesor. 

• Actividades da proposta didáctica. • Libro de oracións. 

• Murais. 

 

Recursos dixitais 

• Libro dixital: os alumnos poderán reforzar 

ou ampliar os contidos estudados 

utilizando os recursos dixitais dispoñibles. 

• CD que acompaña á proposta didáctica, 

cos recursos fotocopiables. 

• CD de audio de cancións e relatos 

bíblicos. 

• Visualización de vídeos de Youtube, 

relacionados con fins sociais.        

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN SECCIÓN BILINGÜE 

2018-2019 

  

 

PROGRAMME 

 

 
• OBJECTIVES 

• EVALUATION CRITERIA 

• FIRST TERM  

• SECOND TERM  

• THIRD TERM  

 

 

OBJECTIVES 

 

 Analyzing objects and elements in one’s inmediate surroundings. 

 Carrying out works of art that develop one’s fine psychomotor skills. 

 Connecting Literature and Plastic Arts as different expressions of Art. 

 Discovering different materials and gradually increasing one’s skills at using them. 

 Expresing ideas and feelings in an original way, by means of the visual arts and 

creativity. 

 Demonstrating confidence in oneself and in one’s ability to carry out work in this area. 

 Discovering what are the most important elements of one’s cultural heritage. 



 
 

EVALUATION CRITERIA 

 

 Identifying and describing some basic characteristics of the visual messages one 

sees in one’s surroundings. 

 Communication through the elements that make up our visual language. 

 Using one’s own art as a means of expression as well as for communicating one’s 

values. 

 Using materials and tools correctly. 

 Showing an interest in the expressive qualities inherent in various materials. 

 Demonstrating confidence in oneself when one is working on visual arts. 

 Appreciating and respecting one’s own work and the work of others. 

 Appreciating art that forms part of one’s cultural heritage. 

 

FIRST TERM PROGRAMME 

 

First term Project: “The Rainbow Fish” 

 Objectives 

 

 To acquire the new vocabulary used in the work unit. 

 To develop creative ability when creating the artwork. 

 To apply appropriate procedures when taking care of working tools 

 To develop confidence in one’s own abilities in making creative artworks. 

 To learn and play with different materials. 

 



 

 Contents 

 

 Concepts 

 

 Fabric. 

 Wax crayons. 

 Colour as a binding compositional element. 

 Visual texture in works of art. 

 Light/Shade. 

 

 Procedures 

 

 Acquiring the vocabulary used in the work unit. 

 Using wax crayons,fabric and other materials. 

 Colouring using various tones of the same colour. 

 Creating neat artworks. 

 

 Attitudes 

 

 Showing interest and making an effort to use vocabulary from the work unit. 

 Taking pleasure and showing interest in creating a work of art. 

 Showing care when using and maintaining working tools. 

 Showing concern for the correct way to share the material. 

 

 



 

 Evaluation criteria 

 

 To use vocabulary from the work unit when talking to the teacher and 

classmates. 

 To use materials and working tools appropriately. 

 To clear away in the appropriate places. 

 To show initiative and confidence in one’s own abilities when carrying out 

tasks. 

 

 Cross-curricular themes 

 

 Moral and Civic Education. All the topics that are dealt with in the unit allow 

for the development of an appreciation and admiration of artistic efforts.  

 

 Health Education. Using a variety of tools and materials encourages thinking 

about the correct use of these tools to prevent accidents. 

 

 Education in the Moral Values. Friendship and Generosity. 

 

 Unit aims 

 

 The first aim  in this unit is to familiarize children with the idea of the use of 

different materials as an artistic way of expression.  

 

 Reinforcement and Extension activities 

 

Reinforcement activities. They are designed to consolidate children’s understanding.  

 

Resources and materials: Scissors, crayons, cardboard, highlighters, fabric... 

 



 
Vocabulary: Can I have pencil, scissors, crayon…?. Here it is. Thank you, you are welcome. 

How do you say ……… in English?. Painting, light, shade, fabric... 

 

 

SECOND TERM PROGRAMME 

 

Second term Project: “The Gruffalo” 

 

 Objectives 

 

 To acquire vocabulary used in the projects. 

 To identify the different elements in an artwork. 

 To apply appropriate procedures in taking care of working tools. 

 To learn about solidarity. 

 

 Contents 

 

 Concepts 

 

 Importance of a neat work of art. 

 Celebrating art by means of art. 

 Rainforests. 

 Parts of a tree. 

 

 Procedures 

 

 Making a Japanese Cherry Tree. 

 Making art with elements found in the Nature. 

 Working and recycling. 

 



 
 Attitudes 

 

 Showing effort and interest when using vocabulary from projects. 

 Making an effort to coordinate fine motor skills when carrying out  these kind 

of activities. 

 Recycling to make Art. 

 Understanding different ways to represent reality by means of art. 

 

 Evaluation criteria 

 

 To use the vocabulary from the projects. 

 To clear up and clean working tools and put them away in the appropriate 

places. 

 To represent objects by means of recycling. 

 

  Cross-curricular themes 

 

 Social Education. The activities related to natural objects and recycling give 

the children the idea of creativity by itself. 

 Education in Moral values: Solidarity. 

 

 Unit aims 

 

 This project aims to familiarize children with creativity in natural life. This makes 

them feel responsible. 

 

 Reinforcement and Extension activities 

 

 Reinforcement activities refer to worksheets about Stamp. 



 
 

 Extension activities aim to broaden and enrich children’s knowledge through 

the use of a variety of skills and techniques so as to appreciate the importance 

of Art and Recycling. 

 

 

Resources and materials: Papier maché, scissors, twigs, hot glue... 

Vocabulary: Can I go and wash my hands?, neat, trunk, branch, twig.... 

 

 

THIRD TERM PROGRAMME 

 

Third term Project: “When Pigasso Met Mootisse” 

 

 Objectives 

 

 To acquire the vocabulary used in the Project. 

 To develop fine motor skills when making artwork. 

 To express our feelings and memories by means of art.  

 To get to know some aspects of famous artists. 

 

 

 Contents 

 

1. Concepts 

 

 Neatness. 

 Line, shape and colour. 

 Mixed techniques 

 Expression of one’s feelings by means of art. 



 
   

     2. Procedures 

 

 Colouring. 

 Using a range of mixed techniques. 

 Studying and reproducing paintings in places or buildings. 

 

 Attitudes 

 

 Showing effort and interest when using vocabulary from the projects. 

 Paying attention to the different techniques used to create a work of art. 

 Valuing one’s own works and those of others.  

 

 

 Evaluation criteria 

 

 To use vocabulary from the book and projects when talking to the teacher and 

classmates. 

 To represent different human spaces. 

 To apply “lines” in colouring. 

 To clear up and clean working tools and put them away in the appropriate 

places.  

 

 Cross-curricular themes 

 

Moral and Civic Education. When children share material they are conscious of the 

importance of caring for it. And they respect each other.  

Education in Moral Values. Cubism and Modernism lead us to underline the idea that people 

are different but they remain the same. 

 



 

 Unit aims 

 

In this term, children will become familiar with the concept of shapes. In addition, they will 

begin to appreciate the value of figurative works of art. They will be provided with artistic 

techniques for representing perspective, eventually becoming familiar enough to understand 

and use them in their own work. 

They will come to understand the importance of the space and, within this context, the role 

that line, form and colour play in the artworks. 

 

 Reinforcement and Extension activities 

 

Reinforcement activity: Activity designed to encourage children to speak about themselves 

and express their own feelings.  

 

Resources and materials 

Scissors, glitter glue, wax crayons, felt tips… 

 

Vocabulary: Vocabulary related to the main project:  cutouts, lines, Cubism… 
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INTRODUCIÓN 

A diversidade é unha realidade social e, por tanto, unha realidade que está 

presente no noso centro educativo. Atender á diversidade supón, tal e como se 

recolle no Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia, levar a cabo unha serie medidas e accións que teñen como finalidade 

adecuar a nosa resposta educativa ás diferentes características e necesidades, 

ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e 

culturais de todo o alumnado. Para lograr que o alumnado alcance o máximo 

desenvolvemento persoal e social debemos valorar de forma temperá as súas 

necesidades para decidir que medidas se van a levar a cabo. 

Entre as medidas de atención á diversidade existentes para atender ao 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE) podemos 

diferenciar as ordinarias (que non supoñen modificacións significativas do 

currículo) e extraordinarias (que supoñen modificacións significativas e afectan 

aos elementos prescriptivos do currículo).  Estas medidas extraordinarias se 

aplican una vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas 

insuficientes. 

O apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) e/ou 

en Audición e Linguaxe (AL) figura como unha medida extraordinaria de atención 

á diversidade. Dende o Departamento de Orientación, e seguindo os criterios 

establecidos no Plan Xeral de Atención á Diversidade, se leva a cabo a 

organización da atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. Salientar, que dadas as dimensións deste centro e o elevado número 

de alumnado con NEAE, se establecen uns criterios de prioridade para derivar 

aos alumnos/as cos especialistas de PT e/ou AL. 
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1. Alumnado con NEAE 

Considerando a previsión do alumnado con NEAE para o presente curso 

2018/19 e tendo en conta os criterios de prioridade elaborados polo 

Departamento de Orientación, no mes de setembro organízase a atención 

docente ao alumnado con NEAE por parte dos especialistas de PT e AL. 

No meu caso, como mestra de PT, de partida vou proporcionar apoio a 10 

alumnos e alumnas de Educación Primaria. Cinco deles están a seguir un 

currículo adaptado de xeito significativo, previsiblemnte haberá algún alumno 

máis con adpatación curricular significativa. 

As necesidades específicas de apoio educativo do meu alumnado, 

recollidas nos seus respectivos informes psicopedagóxicos e documentos de 

adaptación curricular, son o referente para a planificación da intervención ao 

longo do curso. Deséñase un programa de apoio para cada un deles/as. 

 

2. Obxectivos Xerais 

Os obxetivos que se marcan son os seguintes: 

 Garantir o máximo desenvolvemento das capacidades psíquicas, 

físicas, sociais e sensoriais do alumno/a con NEAE. 

 Garantir aprendizaxes significativas e funcionais promovendo unha 

educación integral. 

 Respectar as características e peculiaridades de cada alumno/a e, en 

base a estas, deseñar a súa resposta educativa. 

 Coordinar cos titores/as e especialistas de AL a atención educativa do 

alumnado con NEAE (horarios, liñas de actuación, recursos…) 

 Colaborar co profesorado titor na elaboración de novas adaptacións 

curriculares ou, no seu caso, na revisión e modificacións daquelas en 

desenvolvemento. 

 Participar, en coordinación co profesorado titor e especialistas de AL, 

nas adaptacións no material ou, no seu caso, na procura/elaboración 



 

PROGRAMACIÓN DA AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA. CURSO 2018/19 

de material adaptado coa finalidade de adecuar a resposta educativa 

ás necesidades do alumnado. 

 Informar ás familias, a través da titoría, de todos aqueles aspectos 

relativos ao apoio proporcionado e evolución do alumnado. 

 Procurar canles de comunicación e colaboración entre os diferentes 

profesionais que participan na intervención educativa co alumnado. 

 Potenciar a adquisición das competencias clave (Art. 5, Decreto 

105/2014). 

 

Estes obxectivos xerais terán unha continuidade coa proposta duns 

obxectivos específicos para cada alumno/a baseados nas súas necesidades e 

características persoais. 

 

3. Metodoloxía 

Para levar a cabo a metodoloxía se teñen en conta os principios 

pedagóxicos derivados do enfoque construtivista de aprendizaxe: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo: ser conscientes da 

etapa evolutiva na que está o alumnado para saber a competencia 

curricular que lle corresponde nesa etapa educativa. 

 Partir do nivel de coñecementos do alumnado: é preciso valorar os 

coñecementos previos do alumnado para programar a nosa práctica 

docente e avanzar na súa Zona Próxima de Desenvolvemento. 

 Asegurar a construcción de aprendizaxes significativas: establecer 

vínculos entre os novos contidos e os que xa posúe na súa estrutura 

cognitiva. 

 Potenciar a autonomía do alumnado: que aprenda a aprender dotándoo 

das estratexias necesarias coma regulación, planificación, autoxestión… 

 Presentar os contidos de forma clara e coherente: partir do simple para 

chegar ao complexo, do concreto ao máis abstracto, ofrecendo estímulos 

e apoios visuais e manipulativos. 

 Promover un papel activo no alumnado. 
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 Impulsar a interacción social e a axuda entre iguais. 

 

4. Recursos 

Seguirase o principio de normalización, primando o emprego do material 

ordinario e introducindo nel todas as modificacións e adaptacións que sexan 

precisas. Asemade, elaboraranse materiais de apoio á comprensión e á 

estruturación espacio-temporal nos casos que o requiran. Ademais, ao longo do 

curso, continuarase na liña de dotar a aula de apoio con recursos e materiais 

didácticos que favorezan as aprendizaxes a través da experiencia e 

manipulación. 

En suma, empregaranse diversos recursos tales coma: 

 Recursos persoais: internos ao centro (titores, especialistas de PT, AL, 

DO…) e externos ao centro (EOE, familias, asociacións…). 

 Recursos materiais: libros de textos, libros de consulta, revistas, 

periódicos, TICs.. e outros máis específicos como material imantado ou 

con velcro. 

 Recursos espaciais: aula ordinaria e aula de apoio, principalmente. 

5. Temporalización 

En canto a temporalización do curso, no mes de setembro se elabora o horario 

individualizado de cada alumno/a, tendo en conta as recomendacións dende a 

xefatura do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. Cabe sinalar 

que este horario pode sufrir modificacións ao longo do curso en función das 

necesidades que se presenten no centro así coma da evolución de cada un dos 

alumnos e alumnas. 

No mes de outubro teñen lugar as evaluacións iniciais de cada un dos alumnos 

e alumnas e o deseño de cada un dos programas de intervención. Asemade, 

comezan as sesións de apoio dos alumnos e alumnas. 
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A continuación, presento o meu horario para o presente curso: 

 

  

  

LUNS 

 

 

MARTES 

 

MÉRCORES 

 

XOVES 

 

VENRES 

1ª 

HORA 

 

Alumno 6ºEP 

Alumno 6ºEP 

Alumno 6ºEP 

Alumno 3ºEP 

Alumno 6ºEP 

Alumno 3ºEP 
Alumno 3ºEP 

Alumno 3ºEP 

Alumna 4ºEP 

2ª 

HORA 

 

Alumno 1ºEP 

Alumno 3º EP 

Alumno 1ºEP 

Alumno 3º EP 

Alumno 6ºEP 

Alumno 6ºEP 

 

Alumno 5ºEP 

Alumna 6ºEP 

 

Alumno 3º EP 

Alumno 6º EP 

3ª 

HORA 

 

Alumno 6ºEP Alumna 4ºEP 
Alumna 4º EP 

Alumno 5º EP 
Alumno 6ºEP 

Alumno 1ºEP 

(en aula) 

 PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

4ª 

HORA 

 

GARDA 
Alumno 6ºEP 

Alumno 6ºEP 

Alumna 2ºEP 

(en aula) 
GARDA 

Alumno 6ºEP 

Alumno 6ºEP 

5ª 

HORA 

 

Alumna 6ºEP 

Alumno 5ºEP 

Alumna 2ºEP 

(en aula) 

Alumno 1º EP 

(en aula) 

Alumno 6ºEP 

Alumno 6ºEP 
DO 
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6. Avaliación 

No proceso de avaliación continua podemos salientar tres momentos 

fundamentais. O momento de avaliación inicial que é o punto de partida para a 

toma de decisión relativas á planificación do apoio e deseño de programas de 

intervención (unha vez detectadas as necesidades do alumnado). Nesta 

avaliación entra en xogo toda a información recollida nos expedientes 

académicos, entrevista cos titores, informes do DO e se complementa coas 

avaliacións individualizadas. 

Outro momento é o da avaliación procesual ao longo do proceso, que se 

apoia na observación directa e sistemática das actividades desenvolvidas 

durante as sesións. Asemade, ao finalizar cada trimestre se realiza unha 

valoración de cada alumno aproveitando as sesión de avaliación trimestrais. Dita 

avaliación permite facer modificacións sempre e cando sexa preciso para 

adecuarnos ás necesidades do alumno/a. 

Por último, a avaliación final que nos permite coñecer o grao de 

adquisición dos obxectivos propostos e das competencias clave. Ditos 

resultados, se recollen no informe final onde se resume a intervención e 

evolución de cada un dos alumnos e alumnas que recibiron apoio. 

  

      En Carballo, 3 de outubro do 2018 

 

 

       Aida Ramos Trigo 



 

1. INTRODUCIÓN 

 

O plan de traballo que se presenta a continuación, é un conxunto de 

actuacións dirixidas a mellorar o proceso educativo dos alumnos con 

necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) escolarizados no centro 

CEIP Fogar no curso 2018/ 2019, co fin de garantir unha actuación educativa de 

calidade. 

 O noso centro é un Centro de Educación de Infantil e Primaria (CEIP), 

con 33 unidades; 9  en educación infantil e 24 en educación primaria. Ademais 

dos mestres titores e os mestres especialistas de área, o equipo docente conta 

con catro especialistas en Pedagoxía Terapéutica, e tres especialistas en 

Audición e Linguaxe. Tamén conta  cunha orientadora e tres coidadores. 

O centro acolle a unha grande diversidade de alumnado, polo que é 

necesario planificar medidas educativas que faciliten unha resposta adaptada ás 

súas necesidades. Para unha organización mais eficaz dos apoios, as 

necesidades repártense entres as catro especialistas de pedagoxía terapéutica. 

A previsión do alumnado con neae para o curso 2018/2019 nestes intres 

para a mestra de PT é a seguinte: 11 alumnos dos cales catro teñen ACS e os 

demais contan con apoio seguindo o currículo ordinario. 

Esta programación está planificada para un curso tendo en conta que é 

un plan flexible que se pode e debe ir adaptando ás diferentes necesidades, 

circunstancias e demandas que se orixinan na súa posta en práctica. 

 

  



 

2. OBXECTIVOS: 

 

● Coordinar, en colaboración co xefe de estudos, as cuestión relacionadas 

ca educación e a estancia no centro dos alumnos/as con neae. 

● Participar co departamento de orientación naqueles ámbitos relacionados 

coa orientación psicopedagóxica e académica.  

● Orientar ó profesorado que imparte docencia ós alumnos con neae, así 

coma a eles mesmos e os pais sobre cuestións de interese para o seu 

desenvolvemento. 

● Colaborar co profesor/a titor/a e co resto do profesorado na elaboración 

das adaptacións curriculares e no seguimento e na avaliación das 

mesmas, así coma nas medidas de reforzo, si é o caso, e de aqueloutras 

dirixidas á atención á diversidade do alumnado. 

● Prestarlle atención ó alumnado con neae que así o requira. 

● Buscar a coordinación con institucións ou organismos externos ó centro 

coma: outros centros educativos especialmente os da zona, concello, 

equipo de orientación específico (EOE), os centros de EE constituídos 

coma centro de recurso ou outros dependentes de outras consellerías.  

 

3- CONTIDOS E ACTIVIDADES 

1. Orientacións ós pais 

● Entrevistas cos pais/nais. 

● Delimitar as nee que poidan presentar os seus fillos. 

● Axudar a xeneralización de novos aprendizaxes. 

● Orientalos en dúbidas que poidan xurdir no proceso de E-A sobre 

as nee que poidan presentar os seus fillos. 



 

2 - Constante coordinación entre os órganos colexiados e os unipersoais 

para unha mellor atención do alumno que presenta neae. 

● Asistencia a reunións de coordinación e seguimento co xefe/a do 

DO. 

● Asistencia a reunións de coordinación e seguimento co 

profesorado dos alumnos con neae. 

● Coordinación cos servizos externos ó centro (EOE, centros de EE 

que actúan coma centros de recursos, CEFORE,  concello…). 

● Asistir as reunións da CCP, DO, claustro e equipo de ciclo. 

3 - Deseño de accións encamiñadas a atención temperá e a 

prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de 

aprendizaxe. 

● Realizar actividades que atendan os aspectos relacionados co 

ámbito psicolóxico, a emocionalidade, a autoestima, etc.  

4 - Axuda aos titores na elaboración de material específico para os alumnos 

con neae, así coma actividades que permitan un bo desenvolvemento  do 

alumnado en xeral. 

● Confección dunha lista de recomendacións bibliográficas que sirva 

para asesorar e formar os titores dos alumnos con neae. 

● Potenciación da biblioteca escolar coma centro de recursos da 

información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade 

e da vida cultural do centro. 

5 - Orientación aos titores para a inclusión nas programacións de 

aula dunha serie de “especificacións didácticas” que farán posible a mellor 

integración do alumno con neae na aula ordinaria. 

● Incluír diferentes actividades para un mesmo contido. 

● Programar actividades que permitan diferentes posibilidades de 

execución e expresión. 



 

● Programar actividades individuais con diferentes graos de 

dificultade e profundización. 

● Adaptar espazos, materiais e tempos ás necesidades dos alumnos. 

● Organizar a aula de maneira que permita diferentes niveis de 

interacción entre iguais, profesor de apoio-alumno, etc. 

6 - Colaboración na elaboración de adaptacións curriculares e outras 

medidas de reforzo xunto co titor e co resto do profesorado, realizando un 

seguimento e avaliación continuada das mesmas.  

● Comprensión das adaptacións curriculares coma instrumentos 

útiles para a planificación e seguimento das adaptacións do 

currículo e non simplemente coma un documento legal e 

burocrático. 

● Avaliación continua de todos aqueles programas de intervención 

que levamos cos alumnos con nee. 

 

4-  COMPETENCIAS CLAVE 

  A LOMCE engade 7 competencias clave, a finalidade é dotar o alumnado, 

das habilidades e das capacidades necesarias para ser quen de desenvolver 

unha vida o máis autónoma posible. Os obxectivos que nos marcamos en 

relación a elas son os seguintes: 

C. en comunicación lingüística  

● Coñecer e utilizar apropiadamente a lingua galega/castelá e 

desenvolver hábitos de lectura.  

● Expresar pensamentos, emocións e vivencias.  

● Disfrutar escoitando, lendo ou expresándose de forma oral e 

escrita.  

● Aumentar a intencionalidade comunicativa. 



 

C. social e cívica  

● Coñecer e apreciar os valores, as rutinas e as normas da 

convivencia.  

● Mellorar a relación coas persoas e participar de maneira activa, 

participativa e democrática na vida social e cívica.  

C. sentido da iniciativa e espírito emprendedor  

● Planificar e realizar proxectos.  

● Buscar solucións e levalas á práctica.  

● Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas relacións có resto das persoas. 

C. para aprender a aprender  

● Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo. 

● Ser capaz de aprender de maneira cada vez máis eficaz e 

autónoma de acordo cos propios obxectivos e necesidades.  

● Verbalizar o proceso seguido na aprendizaxe. 

● Comprender, analizar e resolver problemas. 

●  Utilizar ferramentas básicas para realizar calquera aprendizaxe. 

● Iniciar a aprendizaxe e persistir nela  

● Organizar as súas tarefas e tempo 

  



 

C. matemática e en ciencia e tecnoloxía  

● Utilizar e relacionar os números, súas operacións básicas, os 

símbolos para producir e interpretar distintos tipos de información.  

● Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 

resolución de problemas. 

C. conciencia e expresións culturais 

● Apreciar e gozar coa música, as artes plásticas escénicas ou a 

literatura.  

● Utilizar algunhas obras de arte para traballar diferentes contidos. 

C. dixital 

● Iniciarse no uso do ordenador. 

● Disfrutar coas tecnoloxías da información e comunicación. 

 

5- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía empregada deberá favorecer a participación activa e 

cooperativa por parte de tódolos implicados no mesmo. Para acadalo 

realizaranse reunións colectivas e individuais entre os diferentes membros da 

comunidade educativa. 

● En canto ó traballo específico de pedagoxía terapéutica teranse en 

conta as orientacións metodolóxicas recollidas nos Decretos 330/09 e 

105/2014 que regulan os currículos de Educación Infantil e Educación 

Primaria, respectivamente. As funcións do profesorado de Pedagoxía de 

Terapéutica enmarcaríanse, fundamentalmente, pois, na atención 

educativa a diversidade. No Decreto 229/2011, defínese como o 

conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a 

resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos 



 

e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e 

culturais de todo o alumnado. 

● Partiremos sempre dos coñecementos previos do alumno e da súa zona 

de desenvolvemento próximo coa finalidade de ofrecer actividades que 

polo seu interese poidan relacionarse cas súas experiencias anteriores, 

contribuíndo así o aprendizaxe significativo e construtivo. 

● Estableceremos estratexias que faciliten o aprendizaxe autónomo. 

● Favoreceremos a comunicación e a interacción, facilitando as interaccións 

alumno-alumno e alumno-profesor. 

● Propoñeremos secuencias de aprendizaxe dende unha perspectiva 

globalizadora (abarcando todas as áreas do desenvolvemento). 

● Crearemos un clima de afecto e seguridade que permita o alumno 

progresar no seu desenvolvemento socioafectivo, favorecendo a súa 

autoestima e motivación. 

● Introduciremos o uso das novas tecnoloxías nas actividades dos nenos 

con neae, procurando que sexa un estímulo para o uso da linguaxe oral. 

● A organización do tempo será flexible para adecuarse ós diferentes ritmos 

e adaptarse as moitas e variadas necesidades. 

● Realizaremos presentacións utilizando variedade de canais. 

● Incorporaremos variedade de procedementos e estratexias.  

● Fomentaremos sempre a cooperación familia-escola, tratando de estar 

presentes nas reunión cos pais de alumnos con neae e os titores.  

●  Falaremos dunha escola comprensiva, integradora e inclusiva que 

require un plantexamento global que dea resposta ás necesidades 

educativas de todos e cada un dos estudantes. A inclusión de todo o 

alumnado nas actividades a nivel de centro será primordial. 

 



 

6-RECURSOS 

6.1 - Recursos organizativos 

O Proxecto educativo, as Adaptacións curriculares e o programas de 

intervención individuais. 

           6.2 - Recursos persoais 

● Profesor titor, profesor de apoio, auxiliar técnico educativo, 

persoal non docente (conserxe e persoal de cociña). 

● Departamento de orientación (DO), xefe/a do DO, comisión 

de coordinación pedagóxica(CCP), equipo directivo, 

consello escolar, claustro de profesores. 

● Equipo de orientación específico (EOE), centros de 

formación e recursos (CEFORE), centros específicos. 

Ademais sinalar que existe un elevado número de profesionais dos que 

podemos necesitar colaboración, asesoramento ou opinión. Algúns exemplos 

son: Equipo de atención temperá pendentes do SERGAS, outro tipo de 

profesionais sanitarios, profesionais da esfera privada que prestan os seus 

servizos por demanda dos pais do alumno (logopeda,psicólogo, neurólogo…) 

Nomearemos por último a inspección educativa, que debe supervisar e 

aprobar algunhas das nosas decisión e actuacións. Deberá servir tamén coma 

recurso para acadar una resposta educativa axeitada. 

             6.3 - Recursos materiais 

 Poden ser ordinarios, que son os materiais que atopamos na escola e que 

utilizan todos os alumnos, outros materiais que se usan con frecuencia e 

proporcionan una valiosa axuda no proceso de ensinanza aprendizaxe son os 

materiais audiovisuais e as TIC tamén poden ser específicos. Algún deles son: 

contos, cadernos e libros adaptados ao nivel de competencia curricular do 

alumnado de comprensión lectora e resolución de problemas, bloques lóxicos, 

regletas, ábaco, quebracabezas, imaxes de vocabulario básico, xogos de 

ensartar, secuencias temporais, ordenador, pictogramas, material manipulativo 



 

(pezas, construccións, palillos, plastilina, pinzas, tapóns, bloques, ...), dominós, 

revistas, folletos, carteis e xogos de mesa. 

 

7- TEMPORALIZACIÓN 

Seguindo a circular 10/2010 e o Decreto 229/2011 a nosa liña prioritaria de 

acción será: 

● Identificación temperá de necesidades. 

● Revisión e/ou modificación das medidas de apoio e/ou reforzo que estea 

a recibir o alumnado para avanzar na prevención dos problemas de 

aprendizaxe e na loita contra o fracaso escolar.  

Algunhas das actividades a realizar durante o curso serán: 

● Reunión co Departamento de Orientación ( ó menos unha á semana) 

● Reunión do claustro (ó menos unha ó trimestre) 

● Colaboración nas avaliacións psicopedagóxicas e elaboracións dos 

programas de intervención para ó alumnado con neae (1º trimestre) 

● Organización dos espazos e da aula de PT (1º trimestre) 

● Adquisición e elaboración de recursos materiais (1º,2º e3º trimestre) 

● Organización dos apoios ó alumnado con neae (1º, 2º e 3º trimestre) 

● Sesións de avaliación, para determinar avances dos alumnos e modificar, 

se fose necesario, os plans de intervención (final de cada trimestre) 

● Elaboración de informes individuais e memoria de aula de apoio (finais de 

curso). 

Os obxectivos deberanse agrupar en dúas liñas fundamentais de traballo: 

● Apoio ó alumnado con neae no proceso de E-A. 

● A orientación a profesores e pais de alumnos con neae. 



 

Tendo en conta estes obxectivos o meu horario será o seguinte: 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 3º EP 6º EP 6º EP 2º EP 2º EP 

2ª 2º EP 2º EP / 1º EP 5º EP / 1º EP 5º EP / 4º 

EP 

2º EP 

3ª 3ºEP/ 2º EP 4º EP 6º EP 2º EP 1º EP 

  PROXECTO LECTOR   

4ª 5º EP 3º EP 3ºE / 4º EP 6º EP GARDA 

5ª 4º EP GARDA 3º EP / 2º EP 1º EP D.O. 

8-  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Todo programación necesita ser avaliado para coñecer o grao de 

consecución dos obxectivos previstos no mesmo, identificando os acertos e os 

erros cometidos e, propoñendo propostas de mellora de cara a unha intervención 

futura. 

Preténdese sobre todo valorar o seu conxunto: obxectivos, contidos, 

estratexias metodolóxicas, Ademais trátase dunha avaliación que non se axusta 

a un momento puntual. 

A avaliación será inicial para determinar as necesidades tanto do 

alumnado coma do centro e do contexto. 

Será tamén continua e formativa para ir adaptando a programación ás 

necesidades cambiantes dos tres factores anteriores (alumnado, centro e 

contexto). Esta avaliación será froito das reunión co Departamento de 

Orientación, cos profesores que interveñen no plan e coas familias. 

Será final, ó rematar o curso, para comprobar o grao de consecución dos 

obxectivos propostos. 



 

Non hai que esquecer a avaliación da propia práctica docente, 

perseguindo a mellora da competencia docente para una atención educativa de 

calidade. 

Coma exemplos de criterios de avaliación concretos podemos nomear: 

● As reunións coas familias foron suficientes? e co profesorado? 

● Obtivemos os resultados agardados nos diferentes programas de 

intervención? 

● A orientación e o apoio ós profesores titores en canto a elaboración de 

material, orientacións metodolóxicas foi satisfactoria? 

A todas estas preguntas iranse engadindo outras moitas ó longo do curso 

en base ó traballo que se vaia desenvolvendo e os obxectivos que podan ir 

alcanzando. 

 

9- PROPOSTAS DE MELLORA 

Todas as respostas ás preguntas formuladas coma criterios de avaliación 

deberán ser recollidas nunha memoria final que ademais de recoller as 

modificacións que se realizaron, recollerá as conclusións e propostas para 

mellorar esta programación para o curso próximo. 

De calquera xeito as propostas de mellora irán sempre encamiñadas a 

acadar: 

● Unha mellor atención ó alumnado con neae, así coma a súa integración 

no grupo ordinario. 

● Unha maior orientación e apoio os profesores titores de alumnos con 

neae, favorecendo a súa formación continua. 

● Unha meirande e mellor orientación, coordinación e participación coas 

familias. 



 

● Establecer vías de comunicación e colaboración eficaces cos servizos 

externos ó centro (EOE, CEFORE, Centros de EE, servizos sociais, 

sanitario, ect). 

● Optimizar, ó máximo, os recursos materiais e persoais co fin de dar una 

resposta educativa, o máis axustada posible, ás particularidades do 

alumnado. 

 



 

PLAN DE TRABALLO DA AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  

CURSO 2018-19 

ÁNGELA LÓPEZ COVELO 

 

1. INTRODUCCIÓN: MARCO LEGAL 

No marco do DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula 

a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia, enténdese por atención á diversidade o conxunto de 

medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 

motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas 

aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo que poden requirir modificacións 

significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito 

organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou 

na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as de 

carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

O apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en 

Audición e Linguaxe figura como unha medida extraodinaria de atención á 

diversidade. 

A proposta de organización da atención ao alumnado por parte do 

profesorado de Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe e, de ser o 

caso, doutros profesionais específicos, será realizada pola xefatura do 

Departamento de Orientación, de acordo cos criterios establecidos no Plan Xeral 

de Atención á Diversidade e coa participación do profesorado titor do alumnado 

e do propio profesorado de Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe. 

 

 

 

 

 

 



 

2. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 

OBXECTO DE ATENCIÓN 

Considerando a previsión de alumnado co NEAE para o curso 2018/19, os 

criterios de atención para este alumnado recollidos no Plan Xeral de Atención á 

Diversidade e os recursos persoais do Departamento, no mes de setembro 

organízase a atención docente ao alumnado con NEAE por parte dos 

especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

No meu caso, como mestra especialista en pedagoxía terapéutica, de 

partida vou proporcionar apoio a 6 alumno/as. Un alumno e unha alumna están 

escolarizados na etapa de Educación Infantil e catro alumnos en Educación 

Primaria. Tres alumnos son de ACI, un alumno está flexibilizando 6º curso de 

Educación Primaria. 

As necesidades específicas de apoio educativo do meu alumnado, 

recollidas nos seus respectivos informes psicopedagóxicos e documentos de 

adaptación curricular, son o referente para a planficación da intervención ao 

longo do curso. Deséñase un programa de apoio para cada un deles/as. 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS 

- Proporcionar apoio educativo ao alumnado con NEAE no marco dos 

principios da LOMCE. 

- Coordinar cos titores e especialistas de AL a atención educativa do 

alumnado con NEAE (horarios, liñas de actuación, recursos…) 

- Colaborar co profesorado titor na elaboración de novas adaptacións 

curriculares ou, no seu caso, na revisión e modificacións daquelas en 

desenvolvemento. 

- Participar, en coordinación co profesorado titor e especialistas de AL, 

nas adaptacións no material ou, no seu caso, na procura/elaboración de material 

adaptado coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás necesidades do 

alumnado. 

- Informar ás familias, a través da titoría, de todos aqueles aspectos 

relativos ao apoio proporcionado e evolución do alumnado. 

- Procurar canles de comunicación e colaboración entre os diferentes 

profesionais que participan na intervención educativa co alumnado. 



 

 

Estes obxectivos xerais terán unha continuidade coa proposta duns obxectivos 

específicos para cada alumno/a baseados nas súas necesidades e 

características persoais. 

4. METODOLOXÍA 

Algunhas consideracións que teremos presentes no momento de planificar 

a acción pedagóxica co alumnado que presenta NEAE son: 

• Partir dos coñecementos previos do alumno/a garantindo deste xeito a 

súa significatividade psicolóxica. 

• Estimular a disposición favorable do alumno/a cara as aprendizaxes 

(motivación), tendo en conta os seus intereses e funcionalidade. 

• Presentar os contidos de forma clara e coherente, indo do máis simple 

ao máis complexo e do máis concreto ao máis abstracto, ofrecendo estímulos de 

carácter visual e manipulativo, non só verbais. 

• Ofrecer axudas sen esquecer o papel activo por parte do alumno/a e 

retiralas progresivamente para acadar o maior grao de autonomía que sexa 

posible. 

• Impulsar a interacción social na aula e a axuda entre iguais. 

• Ter en conta o ritmo de traballo do alumno/a no deseño das actividades 

e planificación dos tempos. 

• Nos casos de apoio dentro da aula ordinaria, facilitar a incorporación da 

mestra de apoio á dinamización da mesma. 

 

5. RECURSOS 

Seguirase o principio de normalización, primando o emprego do material 

ordinario e/ou introducindo nel todas aquelas adaptacións que sexan precisas. 

Asemade, elaboraranse materiais de apoio 

Continuarase na liña de dotar a aula de apoio con recursos e materiais 

didácticos que favorezan aprendizaxes a partir da experiencia e manipulación, 

na procura da maior comprensión e significatividade para o alumnado.  

Procurarase dar acceso ao alumnado a experiencias de aprendizaxe 

mediante o emprego das TICs dispoñibles. 

 



 

6. TEMPORALIZACIÓN 

No mes de setembro elabórase un horario individualizado para cada 

alumno/a, seguindo as recomendacións da xefatura do Departamento de 

Orientación e  Xefatura de Estudos, o horario do grupo de referencia e a 

organización das  aulas de AL e PT. Estes horarios poderán ser modificados ó 

longo do curso segundo a evolución do neno/a e as necesidades doutros 

alumnos/as. 

 

Os apoios desenvolveranse no contexo da aula ordinaria e/ou de PT, tendo 

en conta as necesidades do alumnado e as organizativas, seguindo as 

indicacións da xefatura do Departamento e contando co coñecemento e a 

correspondente autorización por parte da familia. 

 

Neste curso este será o horario de atención ao alumnado de neae: 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 9:30 - 
10:20 

6ºD  E.P. 3º B EP 3ºB E.P 5ºD E.P 5ºD E.P 

10:20 – 
11:10 

6ºC  E.I. 
 

5º D  E.P. 5ºD E.P 
6º C  E.I. 

 
6º E.I 

 11:10 -
12:00 

3ºA E.P 3ºA de E.P 3ºA de E.P 6º D E.P 3ºA de E.P 

12:00 – 
12:30 

RECREO RECREO 
RECREO/gar

da 
RECREO RECREO 

12:30 – 
12:55 

Lectura 3ºA Lectura 3ºA Lectura 3ºA Lectura 3ºA Lectura 3ºA 

12:55 – 
13: 40 

6º E.I 6ºC  E.I  6ºD E.P 3ºB E.P 
6ºD E.P. 
3ºA E.P 

13:40 – 
14:30 

GARDA  6ºD E.P GARDA 3º A E.P  
REUNIÓN 

D.O. 
 

 

  



 

7. AVALIACIÓN 

 

No proceso de avaliación continua a avaliación inicial constitúese como o punto de 

referencia para a toma de decisións relativas á planificación do apoio. Unha Avaliación 

Procesual ao longo da intervención para seguir un control do desenvolvemento do 

tratamento e introducir oportunos cambios ou seguir o mesmo plan de traballo e unha 

Avaliación Final, co fin de destacar os avances e finalizar a intervención naqueles casos 

nos que se superen as dificultades.  

 Para isto, utilizaremos distintas técnicas e instrumentos entre  

eles: a observación, protocolos de avaliación,  entrevista co titor, familia..., o diario de 

clase, así como a propia realización das distintas tarefas ao longo da intervención. 

 

 



 

PROGRAMACIÓN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

ELVIRA RADÍO VIDAL 
CURSO 2018/2019 

 

 Esta programación está destinada ao alumnado de educación infantil e primaria 

do  CEIP Fogar de Carballo que presenta necesidade específica de  apoio  

educativo (NEAE).   

 Como mestra de Pedagoxía Terapéutica teño asignado o meu labor educativo 

con un total de 13 alumnos/as: unha de Educación Infantil  e doce de Educación 

Primaria.  

 

 ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

 Os apoios educativos levaranse a cabo tanto dentro como fóra da aula 

ordinaria, tomando como referentes a Orde do 27 de decembro de 2002 e o 

Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 A continuación, presento o alumnado que recibe apoio durante este curso 

escolar 2018-2019: 

- Alumna con unha necesidade de apoio asociada a unha disminución da 

agudeza visual, escolarizada en 6º curso de educación infantil. Recibe  2 

sesións semanais de apoio dentro da aula ordinaria.  

- Alumna con enfermidade do sistema nervioso central e retraso madurativo. 

Recibe 1 sesión semanal de apoio dentro da aula ordinaria. (Flexibilizou1º ciclo de 

EI). ACS.  

- Alumno con dificultades na aprendizaxe, escolarizado en 3º curso de EP. 

Recibe  2 sesións semanáis de apoio fóra da aula ordinaria (repetiu 2º EP). 



 
- Alumno con límite funcional nun membro inferior e retraso madurativo, 

escolarizado en 4º de EP. Recibe 2 sesións semanais de apoio fóra da aula 

ordinaria (repetiu 1º EP). 

- Alumna con retraso global do desenvolvemento psicomotriz con síntomas 

de hiperactividade e déficit de atención, escolarizada en 4º EP. Recibe 4 

sesións semanais de apoio fóra da aula ordinaria (flexibilizou en 6º EI e repetiu 2º 

EP).  

- Alumno con TDA-H, escolarizado en 5º EP. Recibe 3 sesións semanais de apoio 

fóra da aula ordinaria (repetiu 2º EP). 

- Alumno con retraso na lectoescritura, escolarizado en 5º EP. Recibe 2 sesións 

semanais de apoio fóra da aula ordinaria (repetiu 3º EP). 

- Alumno estranxeiro (veu a finais do curso pasado), escolarizado en 4º EP. 

Recibe 3 sesións semanais de apoio fóra da aula ordinaria (repite 4º EP). 

- Alumno con retraso evolutivo da linguaxe a nivel de expresión oral con 

déficit de atención, escolarizado en 5º EP. Recibe 4 sesións semanais de apoio 

fóra da aula ordinaria (flexibilizou en 6º EI e repetiu 2º EP).  

- Alumno con Trastorno de Asperger – TEA, escolarizado en 5º EP- . Recibe 4 

sesións semanais de apio fóra da aula ordinaria (repetiu 2º EP). ACS. 

- Alumna con Parálise cerebral infantil, escolarizada en 6º EP. Recibe 2 sesións 

semanais de apoio dentro da aula.  

- Alumno con Síndrome de Klinefelter, escolarizado en 6º EP. Recibe 3 sesións  

semanais de apoio dentro da aula ordinaria (flexibilizou 6º EI, repetiu 2º EP e, na 

actualidade, flexibiliza en 6º EP). ACS. 

- Alumno con retraso global do desenvolvemento con torpeza motora. 

Problemas de comunicación e da aprendizaxe, escolarizado en 6ºEP. Recibe 

2 sesións semanais dentro da aula ordinaria.  

 

  



 
OBXECTIVOS 

- Mellorar as habilidades comunicativas lingüísticas e non lingüísticas tanto a 

nivel expresivo coma comprensivo. 

- Mellorar o desenvolvemento dos procesos cognitivos básicos: atención, 

percepción e memoria. 

- Adquirir habilidades sociais e de interacción, así como unha axeitada 

autonomía persoal e social. 

- Mellorar e afianzar a competencia lecto-escritora a todos os niveis. 

- Reforzar as técnicas instrumentais básicas. 

- Mellorar e afianzar o dominio das operación aritméticas básicas, resolución  

de problemas e razoamento lóxico. 

- Acadar os obxectivos establecidos nas ACS de cada unha das áreas. 

 

METODOLOXÍA 

 Ao longo deste curso empregarase unha metodoloxía activa e 

participativa,  implicando a todos os alumnos/as no proceso de ensino-

aprendizaxe. Partindo dos niveis de desenvolvemento dos alumnos, do seu 

entorno máis próximo, dos seus intereses e das súas actividades preferidas 

para guiar a nosa aprendizaxe a través da experiencia persoal, a actividade e 

o xogo como principal recurso educativo que fomente o emprego da linguaxe, 

o coñecemento do contorno e a adquisición de hábitos para a súa autonomía. 

 

 No traballo diario presentaranse os contidos gradualmente, para que os 

alumnos/as asimilen de modo natural a aprendizaxe  e adquiran seguridade á 

hora de poñela en práctica.  

Organizaranse  de xeito variado, estimulante e flexible as actividades e os 

materiais curriculares dispoñendo o horario e o espazo escolar de maneira 

que respondan as necesidades de actividades e descanso.  

 

  

  



 
RECURSOS EDUCATIVOS 

-Recursos persoais: 

 Recursos persoais tanto internos como externos ao centro. 

  En relación aos recursos persoais internos podemos destacar aos 

titores/as,  o equipo docente de área, as mestras de pedagoxía terapéutica, a 

mestra de audición e linguaxe, os auxiliares técnicos educativos e o 

departamento de orientación. 

 En canto aos recursos persoais externos cóntaseos co EOE, as 

familias, a ANPA o Concello e outras institucións. 

 

- Recursos materiais: 

 Os recursos materiais deben axustarse a o nivel de desenvolvemento do  

alumnado, sendo variados e motivadores. Utilizaremos recursos dos que 

dispón o centro, a aula ordinaria e a aula de PT. Tentarase que os recursos 

empregados sexan variados, favorecendo o emprego das Tics, que se adapten 

ás necesidades e características persoais de cada un dos alumnos/as e que 

fomenten a súa participación activa e a motivación. 

 
 Todo aquel material específico que sexa necesario para atender á  

diversidade, así como para o logro  e consecución dos obxectivos establecidos 

nas ACS e o desenvolvemento das súas habilidades básicas da vida diaria. 

En canto á organización do tempo, levarase a cabo a colaboración entre 

o  equipo docente así como cos auxiliares técnicos educativos e as familias. 

  

  

TEMPORALIZACIÓN 

 Esta programación desenvolverase durante un curso académico 

2018/2019. As intervencións que se levan a cabo co alumnado son flexibles, 

podendo ser  modificadas e revisadas en función do ritmo e a evolución dos 

aspectos traballados así como pola detección de novas necesidades. 

 

  



 
AVALIACIÓN 

 A avaliación é un dos elementos de unha programación de aula. A análise 

e valoración da planificación, implementación e resultado dun proxecto de 

traballo é necesaria para acadar os obxectivos previstos, porque permite ir 

tomando decisións reflexivas e contextualizadas sobre a modalidade de traballo 

elixida e o grao de adecuación ás necesidades de cada suxeito e de cada 

contexto. 

  

 A avaliación continua, permítenos levar a cabo un seguimento constante 

da situación de cada membro do grupo, tanto ao principio, durante e ao final do 

proceso. Mediante a Avaliación global consideramos á persoa na  súa 

totalidade, contando coas apartacións de todos os axentes que participan no 

proceso de  ensino - aprendizaxe. 

  



 
HORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Aula ordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ªH 

5ºC 

3ºC 

5ºB 

4ºA 

5ºB 

4ºA 

5ºB 

5ºA 

 

 

2ªH 

5ºB 6ºC A 

 

6ºA A 

6ºA 

5ºC 

3ºC 

6ºA A 

P. 6ºA 

 

3ªH 

5ºA 

5ºA 

4ºD 

5ºA 

4ºD 

4ºA 

4ºD 

4ºA 

4ºA 

4ºA 

RECREO   Garda   

LECTURA 4ºA 4ºA 4ºA 4ºA 4ºA 

 

4ªH 

6ºC A 

 

EI 6ºB A 5ºA 

5ºA 

6ºC A 

 

EI 6ºB A 

    

    5ªH 
Garda Garda 

2ºA A 

 

5ºA 

 

 

D.O. 



 

PROGRAMACIÓN XERAL DE AULA AUDICIÓN E 

LINGUAXE 

CRISTINA BESTILLEIRO VILAS 

CURSO 2018/2019 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Dadas as dimensións do noso centro e a cantidade de alumnos con NEAE 

graves e permanentes que se atopan aquí escolarizados, a miña labor como 

mestra de AL remata sendo exclusivamente de tipo rehabilitador, e supera en 

ocasións as funcións propias dunha mestra desta especialidade. 

Polo tanto, vai máis alá de establecer, facilitar e potencia-la comunicación, 

invadindo  ás veces os ámbitos da PT ou da titoría, pois trátase dun traballo 

globalizado e integral co alumnado. 

Asimesmo, con frecuencia resulta necesario aportar pautas ós pais/nais acerca 

de cómo traballar as HVD cos seus fillos afectados por diversas patoloxías, polo 

que se realiza tamén este traballo de formación coas familias 

 

OBXECTIVOS 

 Prestar axuda directa no proceso de ensinanza-aprendizaxe ó alumnado 

con NEAE no ámbito da linguaxe e/ou audición, nalgúns casos de maneira 

permanente dada a grave problemática do mesmo 

 Ter en conta as características individuais de cada alumno/a á hora de 

establecer os programas individuais de traballo e levalos a cabo, aínda que isto 

vaise ver dificultado en ocasións pola necesidade de agrupar alumnado con 

diferentes trastornos na mesma sesión de traballo. 



 
 Elaborar programas específicos de intervención para cada un dos 

alumnos/as derivados á aula de AL, co fin de asegurar que todos eles alcancen, 

dentro das súas posibilidades, o grao máximo das súas capacidades, 

desenvolvemento persoal, social e emocional. 

 Potenciar sistemáticamente a comunicación e posibilitar que os alumno/as 

con trastornos comunicativos usen as súas habilidades comunicativas para una 

gran variedade de funcións, en máis contextos e para tódalas actividades da vida 

cotidiá, mediante linguaxe oral e/ou un sistema alternativo de comunicación. 

 Ensina-lo valor da linguaxe (oral ou alternativa) como instrumento para 

conseguir regula-lo seu entorno. 

 Colaborar cos mestres titores, especialistas, e demáis membros do DO na 

búsqueda de información, recursos materiais e estratexias metodolóxicas para a 

intervención cos alumnos con NEAE 

 Asesorar ós titores e especialistas, e participar  na realización de ACIs 

para o alumnado con desfase curricular dun ciclo ou máis que as precise. 

 Colaborar co resto de profesionais do centro na prevención, detección e 

valoración das dificultades na comunicación, na linguaxe e na fala. 

 Asesorar e aportar información e recursos ás familias, de forma que 

poidan contribuír a unha intervención máis eficaz dende o fogar. 

 Difundir entre a comunidade educativa os principios de integración, 

inclusión e individualización co fin de xerar actitudes positivas de cara á 

participación destes alumnos na aula ordinaria 

 

PROCEDEMENTOS METODOLÓXICOS 

 Tal e como establece a normativa, a atención ó alumnado con NEAE 

escolarizado en grupos ordinarios levarase a cabo preferentemente en dito 

grupo, especialmente no caso de Educación Infantil. Non obstante,  



 
desenvolveranse algunhas intervencións específicas con alumnado na aula de 

AL, co fin de non interromper o normal desenvolvemento da clase. 

 A metodoloxía que se vai levar a cabo terá como base os principios da 

aprendizaxe significativa, onde se partirá sempre do nivel de desenvolvemento 

do alumno para que as novas aprendizaxes se constrúan e se consoliden sobre 

as xa adquiridas. 

 Seleccionaranse os contidos que teñan un maior impacto nas destrezas 

comunicativas, así como os que sexan máis útiles (é dicir, os que con maior 

probabilidade poidan utilizar tanto na casa como noutros entornos habituais) 

 Reforzarase o éxito e evitaranse fracasos que diminúan a motivación e a 

autoestima dos alumnos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dende o DO séguense uns criterios de prioridade para a atención do alumnado, 

priorizando a gravidade e permanencia dos trastornos, así como a atención 

temperá. A partir deles derívase ó alumnado de NEAE ós especialistas de PT e 

AL. 

Para a organización do horario de atención tívose en conta non atender ó 

alumnado en aquelas áreas que posúen un eminente carácter socializador nin 

nas especialidades. Tampouco é posible introducir ó alumnado de Infantil na 

última sesión diaria, pois saen ó comedor na metade da sesión e non se pode 

aproveitar na súa totalidade. Polo tanto resulta moi complicado elaborar un 

horario respetando completamente os aspectos máis beneficiosos para o 

alumnado, como poden ser os agrupamentos. 

  



 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:30-10:20 Ainhoa 

(Brandon) 

Garda Jairo Paula 

Adam 

Leo 

10:20-11:10 Bohan Lucía Leo Lucía Ainhoa 

11:10-12:00 Jairo Paula 

 

Garda Yasmin 

(Brandon) 

Nicolae 

Brais 

12:00-12:30  Patio    

12:30-12:55 PL PL PL PL PL 

12:55-13:40 Nicolae 

Brais 

Lucía Nicolae 

Brais 

Ainhoa Lucía 

13:40-14:30 Lucia Bohan Ainhoa Nicolae 

Brais 

Reunión 

Depart. 

 

 

SEGUEMENTO E AVALIACIÓN 

Unha vez establecidos os primeiros contactos co alumnado, realizarase unha 

avaliación inicial, co fin de confirma-las alteracións polas que foi remitido, e de 

onde partirá o traballo a realizar. 

Ó longo de todo a proceso de intervención levarase a cabo unha avaliación 

continua dos obxectivos específicos marcados. Este tipo de evaluación, 

permítenos ir introducindo modificacións nos elementos da programación ó longo 

da intervención, en función dos resultados da mesma. 

Solicitarase en todo momento a colaboración das familias, que serán recibidas 

os luns de 17 a 18 horas ou facilitando outro horario no caso de non ser posible. 

A coordinación con outros mestres implicados na atención dos diferentes casos 

levarase a cabo durante os tempos de recreo do alumnado, a través do correo 

electrónico e nas reunións que se fixen, dado que no horario de permanencia no 

centro adicado a reunións non se dispón dun tempo asignado específicamente 

para isto. 



 
Ó remate da intervención realizarase unha avaliación final para analiza-los 

resultados acadados; estes datos reflectiranse nos informes individuais de cada 

alumno/a e na memoria final de curso. 

 

Cristina Bestilleiro Vilas 

Mestra de Audición e Linguaxe 



 
 

 

PROGRAMACIÓN 2018 – 2019 

CEIP FOGAR 
 

 

AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

María Amalia Vázquez Sánchez 

 

 

 

 

 



 

Índice Páx. 

 

1. INTRODUCIÓN..........................…………………...……........2 

2. OBXECTIVOS XERAIS………………………………………...2 

3. NECESIDADES …................................................................3 

4. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS …………………………4 

5. RECURSOS.................…………………………….………….4 

6. TEMPORALIZACIÓN………………………………………….5 

7. AVALIACIÓN…………………………………………………….6 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

A presente programación do curso 2018/2019, recolle as actuacións que se levarán 

a a cabo este curso escolar, e o traballo da mestra de Audición e Linguaxe (A.L.). A 

intervención na área da fala e da linguaxe debe concretarse na elaboración dun 

programa-marco que inclúa os seguintes aspectos: 

 

- Actuacións preventivas dirixidas tanto a expresión como a comprensión, que 

suporán unha ampliación de contidos lingüísticos, segundo os casos, nas 

programacións de aula. Para que as aprendizaxes sexan funcionais, deben 

coordinarse as intervencións especializadas co traballo diario da clase, coa 

finalidade de usar todos os contextos posibles para que o tratamento adquira 

unha maior funcionalidade.    

- Control das condicións físico-ambientais dos espacios didácticos, o que abarca 

o acondicionamento dos seguintes aspectos: iluminación, acústica, 

elementos físicos, mobiliario escolar axeitado e distribución flexible do tempo. 

- Adecuación ás decisións curriculares establecidas no proxecto educativo,  xa  

que  toda acción preventiva a desenvolver deberá estar coordinada polo DO. 



 
- Implicación da familia na área da linguaxe, proporcionando á familia información 

xeral sobre o desenvolvemento lingüístico dos nenos a través de técnicas 

específicas de dinámica de  grupos  como  charlas, seminarios... e tamén, 

sobre todo no caso de atención personalizada, proporcionarlles unhas pautas 

de actuación a seguir. 

 

Polo tanto toda esta tarefa que deben desempeñar nos centros educativos os 

mestres especialistas en AL se reflicte nesta programación para o alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E.). Trátase dunha actuación 

onde ademais se inclúe a participación do resto da comunidade educativa, así como 

doutros servizos e recursos internos e externos ao centro educativo, posto que a 

presencia de alteracións na área comunicativo-lingüística ocupa un lugar destacado 

polas consecuencias negativas que repercuten na aprendizaxe escolar e no 

desenvolvemento psicoafectivo e social, debido a que o uso lingüístico é 

fundamental na vida humana e as súas alteracións provocan problemas 

sociopersonais que deben previrse en todos os contextos de intervención: persoal, 

familiar, escolar e social. 

 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS 

 

Os obxectivos partirán das necesidades de cada un dos alumnos e estarán 

reflexados nos programas de intervención realizados para cada caso; a nivel xeral 

de aula teránse en conta os seguintes obxectivos: 

 

• Colaborar co titor e o xefe do DO na detección, avaliación e intervención das 

NEAE. 

• Traballar os procesos cognitivos básicos (atención, memoria, razoamento...). 

• Enriquecer os compoñentes da linguaxe (fonético-fonolóxico, morfosintáctico, 

léxico-semántico e pragmático). 



 
• Iniciar e/ou afianzar o proceso lectoescritor. 

• Estimilar as bases funcionais da articulación (discriminación auditiva, habilidade 

motora dos órganos bucofonatorios, respiración e sopro). 

• Potenciar a autoestima e o autoconcepto. 

• Desenvolver ao máximo os principios de inclusión, normalización e 

individualización dos procesos de ensino e aprendizaxe. 

• Responsabilizar a todo o Equipo Docente na resposta educativa aos alumnos 

con NEAE e favorecer que coñezan as súas necesidades para que poidan ter 

unha actitude e trato axeitado cara eles de cara a verdadeira inclusión. 

• Potenciar o uso de metodoloxías inclusivas que favorezan a colaboración, 

cooperación e respecto ás diferenzas e fixar criterios comúns de atención do 

alumnado con NEAE. 

• Transmitir as posibilidades e expectativas reais dos alumnos con NEAE as súas 

familias. 

• Procurar a colaboración dos pais e outras persoas ou organismos na educación 

e desenvolvemento afectivo-social do alum nado. 

 

 

3. NECESIDADES 

 

 NECESIDADES DO CONTEXTO 

 Desenvolver programas de asesoramento e traballo coordinado coas 

familias. 

 Acadar unha maior implicación das familias no proceso de educación 

e aprendizaxe do alumnado. 

 Colaborar activamente coas asociacións culturais, asociacións de  

discapacitados  e outras  institucións  da  zona. 

 Establecer unha relación fluída co Concello, sobre todo no caso de 

familias con maiores dificultades.   

 



 
NECESIDADES DO CENTRO 

 Necesidade de eliminar algunas barreiras arquitectónicas todavía existentes. 

 Responsabilizar  a  todo  o  equipo  docente  na  resposta  educativa  

ós alumnos con NEAE e informalos axeitadamente para que coñezan as súas 

necesidades e poidan ter unha actitude e un trato axeitado cara eles. 

 Facilitar  un maior  grao de integración e participación dos  alumnos  

con  necesidades específicas  de apoio  (n.e.a.) na vida do centro. 

 

NECESIDADES DO ALUMNADO 

 Potenciar a comunicación dos alumnos/as e favorecer o 

desenvolvemento da linguaxe como medio de interacción social. 

 Proporcionar ó alumnado con NEAE os equipamentos e recursos 

materiais  específicos que precise e adquirir material específico para as aulas 

de apoio. 

 Favorecer a participación do alumnado con NEAE no maior número de 

actividades que se organicen no centro e nas actividades extraescolares. 

 

4. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

Procurarei seguir unha serie de pautas metodolóxicas que guien a miña práctica 

educativa. Trátase dunha metodoloxía cun importante compoñente lúdico e 

motivador adaptada ó nivel de desenvolvemento dos alumnos/as, tendo en conta as 

súas características individuais e asegurando a aprendizaxe significativa. 

 

Seguindo uns criterios metodolóxicos tendo en conta os niveis nos que se atopan 

os alumnos faranse actividades lúdicas recurrindo a centros de interese das 

mesmas; premiaranse os logros e minimizaranse os fracasos; é importante intentar 

que xeneralicen o aprendido a outros contextos ademais do escolar (familiar…). 

 



 
Estaráse sempre en continuo contacto con todos os profesionais que traballamos 

na educación destes nenos, tanto aqueles que desenvolven a súa labor educativa 

dentro do propio Centro educativo, como aqueles que prestan axuda a estes nenos 

dende os servicios externos. 

 

Vaise ter en conta en todo momento o uso das tecnoloxías da información e a 

comunicación (TICs) na aula como medio de aprendizaxe. 

 

Tamén debe motivarse axeitadamente ós alumnos para que queiran e sintan a 

necesidade de aprender, partindo dos  seus intereses e  ampliándoos. 

 

 

5. RECURSOS 

 

Ademáis dos recursos persoias do centro (especificados na PXA), a escola dispón 

de recursos externos entre os que destacan: os equipos de orientación específicos, 

os CEFORES, os centros específicos e outras institucións colaboradoras como 

equipos de atención temperá dos hospitais,  diferentesasociacións culturais, a 

ANPA, UDIAF, ASPANAES, así como diversos gabinetes privados. 

 

En canto aos recursos materiais, en primeiro lugar hai que sinalar que en xeral 

todo o material didáctico é válido para os alumnos con NEAE, xa que en moitos 

casos é necesario e suficiente con realizar pequenas adaptacións na presentación 

ou utilización dos materiais de uso común para que se compensen as súas 

dificultades. 

 

Os materiais serán variados para que resulten chamativos ós nenos e fomentando 

así a súa participación activa; procurarase traballar comaterial que se adapte o millor 

posible ás características persoais de cada alumno, ó seu ritmo de aprendizaxe, ós 



 
seus gustos e preferencias, ó seu estilo cognitivo, as súas capacidades motrices, 

etc… 

Elaborarase o material específico que se requira en todo momento e adaptado ás 

necesidades de cada un dos nenos é necesario para que os distintos profesionais 

poidan traballar co alumno. 

 

Dentro da aula de apoio, os criterios de selección dos materiais serán os mesmos 

e valorando a posibilidade de que os materiais non sexan específicos de logopedia, 

senón que calquera material pode servir para realizar actividades e manter o 

interese; así pódese contar con depresores linguais e guantes, material de sopro 

(globos, matasogras, boliñas de ping-pong, pompas de xabrón…), grabadora, 

espello, unha cinta  de cassette con diversos sons para traballar a discriminación 

auditiva, instrumentos musicais, mobiliario (dúas mesas e tres cadeiras mais un 

armario para meter o material) e axendas persoais. 

Tamén existen murais para facilitar o vocabulario, contos, libros de imaxes, lotos 

fonéticos, tarxetas temáticas con imaxes, fotografías, fichas, láminas, manuais 

específicos para traballar a linguaxe, construcción, puzles, pizarra magnética… No 

DO contamos con Material psicotécnico, de avaliación de fala e linguaxe (O PAF, 

Rexistro Fonolóxico Inducido...) Cadernos de Traballo, material Bibliográfico de 

consulta... 

En canto a material referente ó uso das novas tecnoloxías existe un PC cunha 

impresora. 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

En canto a temporalización, o feito de que a mestra de apoio atenda a alumnos con 

NEAE ubicados en distintas aulas require que o reparto do tempo de atención directa 

a este alumnado sexa consensuado entre todo o equipo docente en función das 

diferentes necesidades.       



 
 

A intervención na  maior  parte  dos  casos  vai ser levada  a  cabo na aula de apoio 

debido o carácter específico  das mesmas, exceptuando na etapa de  ed. Infantil 

onde o apoio se  presta dentro do grupo clase tal e como se acordou coas mestras, 

logo da planificación feita polo xefe do departamento de orientación.   

 

O número de sesións semanais é determinado polo xefe do departamento de 

orientación, e variará en función da gravidade das NEAE. A intervención cesa cando, 

baixo a supervisión do xefe do departamento, a necesidade desaparece e o 

alumnado xeneralizou e aplica o aprendido a tódolos contextos: o grupo-clase, o 

centro, o contexto sociofamiliar... Aínda que no caso de necesidades  permanentes 

asociadas a trastornos, síndromes etc. non hai unha suspensión ou esvaecemento 

do programa de intervención, que irá sendo modificado en función da evolución das 

necesidades do alumnado. 

 

O horario é flexible ás modificacións que se poidan dar ao longo do curso debido a 

alumnos que xa superaron as súas dificultades e polo tanto xa se deron de alta no 

departamento, ou por reducción do número de sesións por mellora, ademáis dos 

alumnos que se poden derivar ao departamento ao longo do curso. 

 

Para este curso escolar nun primeiro momento o horario será o seguinte: 

 

HORA LUNES MARTES 
MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

09:30 - 

10:20 

5ºE.P. 

5ºE.P. 

3ºE.P 

2ºE.P. 

3ºE.P 

2ºE.P. 
GUARDIA 

5ºE.P. 

3ºE.P 

10:20 – 

11:10 
4ºE.P. 3ºE.P * 

4ºE.P. 

4ºE.P. 
3ºE.P * 

3ºE.P  

3ºE.P  

11:10 – 

12:00 

3ºE.P * 

 

5ºE.P. 

4ºE.P. 
1ºE.P.* 3ºE.P GUARDIA 



 
12:00 – 

12:30 
    guardia 

12:30 – 

12:55 
     

12:55 – 

13:40 

1ºE.P. 

3ºE.P  
1ºE.P.* 

5ºE.P. 

5ºE.P. 

5ºE.P. 

3ºE.P 
3ºE.P * 

13:40 – 

14:30 

1ºE.P. 

1ºE.P. 

2ºE.P. 

3ºE.P 

 

4ºE.P. 

 

 

3ºE.P * 

 

1ºE.P.* 

 

D.O. 

 

Cabe destacar que neste centro existe unha variedade moi ampla de 

necesidades, que por falta de especialistas non se poden abordar, quedando 

a atención reducida a casos de atención moi graves que copan a meirande 

parte do horario 

 

 

7. AVALIACIÓN 

 

Outro dos puntos a considerar dentro da programación e, especialmente ó longo da 

mesma, é a recollida dos resultados observados (aprendizaxe) e a análise das 

funcións e tarefas desempeñadas (ensinanza). O proceso de avaliación é un 

proceso continuo e global ligado intimamente ó proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Realizaráse unha avaliación inicial para detectar as necesidades, unha avaliación 

continua para constatar os avances e detectar posibles erros no noso plan de 

traballo, e unha avaliación final onde constataremos a adquisición dos obxectivos 

propostos. 

 



 
En todo o proceso de avaliación empregaránse distintos intrumentos e fontes de 

información, como poden ser as entrevistas coas familias e profesionais implicados, 

informes de especialistas, follas de rexistro, así como a propia observación entre 

outras. 

 

Así mesmo será preciso realizar unha autoavaliación, se o traballo que fixemos foi 

o correcto, se nos implicamos o suficiente, e ver cómo podemos mellorar de cara 

ao vindeiro curso escolar. 

 

 

María Amalia Vázquez Sánchez 

Mestra especialista en audición e linguaxe 



 

PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN E LINGUAXE. 

CEIP Fogar Curso 2018 / 2019. Vanessa Rodríguez Picallo 

1.- INTRODUCCIÓN 

Tendo en conta a importancia da linguaxe como medio de comunicación e 

representación, estreitamente vinculado ao coñecemento e pensamento e que nos axuda a 

regular a nosa propia conduta e a allea, dende o aula de A.L abordase a intervención na 

linguaxe e na fala cando se presenten alteracións ou trastornos, para que non impidan a 

comunicación e expresión de ideas, sentimentos, así como o procesamiento da información, 

tanto de xeito expresivo como comprensivo tanto na linguaxe oral como escrita. 

2.- NECESIDADES NO ÁMBITO COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICO NO CENTRO. 

Como mestra de AL, atenderei as necesidades específicas de apoio educativo, no ámbito 

comunicativo-lingüístico. 

Neste centro son moitas as necesidades graves e permanentes que precisan de 

intervención e, en calquera dos casos, necesitarían dunha atención o máis individualizada 

posible dadas as importantes dificultades na linguaxe e na comunicación. Nalgúns casos se 

teñen que facer agrupamentos intentando que estos sexan o máis homoxéneos posibles. 

No programa de intervención individualizado e adaptado a cada un dos alumnos, se 

plasman as necesidades dun modo máis concreto. 

3.1.- OBXECTIVOS XERAIS: 

Eu, como profesional de audición e linguaxe e mestra de apoio, debo plantexarme uns 

obxectivos de cara aos alumnos, ao centro onde exerzo a miña profesión e ás familias que 

precisan desta atención. Os obxectivos a nivel individual para cada alumno, están 

plasmados no programa de intervención que se deseña para cada caso 



 
O traballo cos alumnos persigue a obtención de catro obxectivos básicos: 

1. Estimular o desenvolvemento da linguaxe na poboación normalizada. 

2. Previr posibles alteracións lingüísticas nos alumnos. 

3. Favorecer   o   máximo   desenvolvemento   comunicativo-lingüístico   dos   

nenos   con deficiencias sensoriais, físicas ou psíquicas. 

4. Modificar ou cambiar a conduta lingüística alterada nos nenos que a presenten. 

3.2.- OBXECTIVOS ESPECIFICOS: 

Ademais duns obxectivos mais específicos como mestra de AL: traballar/reeducar a 

atención, memoria, percepción, razoamento, respiración e sopro, relaxación, articulación, 

funcións prefónicas, fonación, components da linguaxe (fonético-fonolóxico, morfosintáctico, 

léxico-semántico e pragmático), procesos de comprensión e expresión tanto na linguaxe 

oral como na escrita. 

4.- METODOLOXÍA 

A intervención da linguaxe debe facerse sempre nun clima de confianza, a modo de 

xogo. Estimulando a espontaneidade e motivando ao alumno, para que poña interese na 

execución das tarefas. 

A motivación será fundamental para que o alumno teña unha actitude positiva cara ao 

traballo e desexo de mellora, condicións fundamentais para que a rehabilitación sexa 

exitosa. Resaltaranse os logros dos alumnos e nunca se lles ofrecerá unha imaxe 

negativa. 

Levarase a cabo unha metodoloxía globalizadora baseada nos intereses dos alumnos, 

intentando que as aprendizaxes sexan o máis significativos posibles á vez que funcionais. 

Para iso serán moi importantes as estratexias de imitación e modelado. 



 

De todos modos, convén considerar as caracterfsticas individuals de cada neno, polo 

tanto adecuaremos as estratexias metodolóxicas para cada alumno en concrete, inclufdas 

en cada programa de intervención individual. 

5.- COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

0 seguimento do alumno require dunha coordinación entre os axentes implicados no seu 

desenvolvemento académico, persoal e emocional (persoas titoras, profesorado especialista 

en audición e linguaxe ou en pedagoxfa terapéutica, xefatura do departamento de orientación 

e/ou Equipo de Orientación Especffico, familia, profesionais externos, para buscar a mellor 

resposta ás súas necesidades especfficas de apoio educative 

Para que o traballo sexa efectivo e os seus resultados positivos, é necesario unha estreita 

colaboración e coordinación coa familia, titores e outros profesionais que atenden aos 

alumnos para iso, realizaremos reunións e entrevistas periódicas. 

6.- RECURSOS 

Algúns dos recursos materials empregados serán: 

• Apoios visuais dos moldes articulatorios dos diferentes fonemas. 

• Signos do programa elemental de comunicación Bimodal. 

• Cuadernillos espeefficos de adquisición progresiva da lectura e da escritura. 

• Vocabulario en imaxes e pictogramas Arasaac. 

• Recursos TICs. Tablet e pc para traballar o aprendizaxe da lectoescritura, programas 

e aplicacións especfficas para a mellora da comunicación e das capacidades lingüfs-

ticas, de vocabulario, comprensión da linguaxe, memoria, razoamento, etc. 

• Contos e láminas temáticas de expresión oral. 

• Puzzles e ensartables con figuras básicas. 



 

• Xogos de constructións básicas (imitatión). 

• Vocabulario básico en imaxes, tarxetas e láminas de expresión oral. 

• Secuencias lóxicas temporais. 

• Materials de motricidade fina (ensartables, encaixables, botóns, cremalleiras, pom-

póns...). 

• Xogos de discriminatión auditiva. 

• Obxectos en miniatura (animais, froitas, roupa, etc). 

• Materiais sensoriais; diferentes texturas, tamaños, formas, cores... 

7.- TEMPORALIZACIÓN 

Neste curso este será o horario de atención ao alumnado de neae: 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:30 - 10:20 5°D de E.P. 3°A de EP 6° D de E.P. 
6°C DE EP 

6°B de E.P. 
6°A de E.R 

6° D de E.P. 
6°B de E.P. 

10:20 - 11:10 6°A de E.P. 
6°C de EP 

5° D de E.P 3°B DE EP-2°D DE EP 
1°D DE EP 

6° C de E.P. 3°A de E.P. 

11:10 -12:00 6° D de EP 
5°D de EP 

6° D de E.P. 
6°A de E.P 

GARDA 5° D de E.P. 6°C de E.P. 

12:00 - 12:30 RECREO RECREO RECREO/garda RECREO RECREO 

12:30 - 12:55 Lectura 6°A Lectura 6°A Lectura 6°A Lectura 6°A Lectura 6°A 

12:55 - 13: 40 3°A de E.P GARDA 3°A de E.P 3°A DE EP 6°A de E.P 

13:40 - 14:30 6°B de E.R 6° C de E.P. 
6°B DE EP 

6°A de E.R 
6°B DE EP 

6° D de E.P. 
6°C de E.P. 

REUNIÓN DO 

7.- AVALIACIÓN 

A avaliación será entendida como unha actividade valorativa e investigadora, pero tamén 

facilitadora do cambio educativo e desenvolvemento profesional docente, afectando non só 

aos procesos de aprendizaxe dos alumnos, senón tamén aos procesos de ensino. 



 

Para iso utilizaremos unha avaliación flexible, processual e continua que lle permita 

estar presente de forma sistemática no desenvolvemento de todo tipo de actividades e non 

só en momentos puntuais ou illados. 

Atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa e terá en conta a singularidade de 

cada individuo, analizando o seu propio proceso de aprendizaxe, as súas características e 

necesidades. 

Levarase a cabo unha Avaliación Inicial co fin de acadar a máxima información posible 

das necesidades que presenta o alumno e o nivel do que partiremos, unha Avaliación 

Procesual ao longo da intervención para seguir un control do desenvolvemento do 

tratamento e introducir oportunos cambios ou seguir o mesmo plan de traballo e unha 

Avaliación Final, co fin de destacar os avances e finalizar a intervención naqueles casos nos 

que se superen as dificultades. 

Para isto, utilizaremos distintas técnicas e instrumentos entre eles: a observación, 

protocolos de avaliación, entrevista co titor, familia..., o diario de clase, así como a propia 

realización das distintas tarefas ao longo da intervención. 

Vanessa Rodríguez Picallo Mestra especialista 

en Audición e Linguaxe 


