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PERFIL COMPETENCIAL   

Competencia Clave: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR – 4º 

Nivel Área Estándares  

4º CN 4º-CNB1.1.3 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas 
e ten iniciativa na toma de decisións. 

10 

4º CS 4º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, 
ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

10 

4º EF 4º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 
10 

4º EP 4º-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 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. 

15 

4º LC 4º-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. 

15 

4º LG 4º-LGB3.1.5 - Escribe textos propios seguindo o proceso de planificación, redacción, 
revisión e elabora borradores. 

15 

4º MT 4º-MTB1.3.2 - Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos, 
propoñendo novas preguntas, conectando coa realidade, buscando outros contextos 
etc. 

10 

4º MT 4º-MTB2.5.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas 
revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

15 
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4º PLE 4º-PLEB3.4 - Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula para a 
súa lectura autónoma acordes a súa idade e intereses 

4º PLE 4º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan, e compróbaas. 

4º PLE 4º-PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

4º PLE 4º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 
de liñas etc. 

 

 


