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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A presente programación didáctica é unha proposta concreta de ensino-aprendizaxe 

concibida para ser desenvolvida durante o curso escolar 2020-2021, no nivel terceiro de 

Educación Primaria do CEIP María Barbeito e Cerviño, situado no concello de A Coruña. 

Os referentes legais considerados para a elaboración desta programación son:  

✓ a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

(LOMCE);  

✓ o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece e o currículo básico 

da Educación Primaria;  

✓ o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia;  

✓ a Orde ECD/65/2015, de 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;  

✓ o 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 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación;  

✓ 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, entre 

outros.  

Características do centro educativo 

Denominación: CEIP María Barbeito e Cerviño 

Niveis educativos (liña 3):  

✓ 2º ciclo de Educación Infantil  

✓ Educación Primaria 

Servizos complementarios: 

✓ Madrugadores 
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✓ Comedor 

✓ Actividades extraescolares 

Características dos grupos e dos nenos e nenas 

Os tres grupos están formados por 25 alumnos, todos con diferentes necesidades 

educativas, que contarán coa debida adaptación das tarefas a cada caso para acadar un 

axeitado afianzamento das competencias clave, partindo da liña base establecida na avaliación 

inicial do mes de setembro, para dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe. 

O período de idade comprendido entre os oito e os nove anos, que se corresponde co 

terceiro curso de Educación Primaria, está caracterizado por uns trazos evolutivos que afectan 

ao desenvolvemento socio-afectivo e cognitivo do neno e da nena.  

Con respecto ao desenvolvemento motor, os nenos e nenas desta idade teñen cada vez 

máis relacións co mundo que lles arrodea. Ademais, neste período, amosan unha maior forza 

e unha gran progresión na coordinación motora.  

No que respecta ao desenvolvemento socio-afectivo, os nenos e nenas de oito a nove 

anos posúen unha mentalidade aberta a persoas e costumes diferentes aos seus. Actúan dun 

xeito cada vez máis autónomo, fixándose eles mesmos os seus propios fins e organizando as 

súas accións por si mesmos, en función dos seus proxectos, intereses e necesidades. Tamén 

nesta etapa se advirte unha maior segregación entre sexos, producíndose unha clara 

diverxencia entre os xogos dos nenos e os das nenas. Non obstante, o grupo organízase no 

desenvolvemento de innumerables actividades para converterse no verdadeiro centro da vida 

escolar. 

No tocante ao desenvolvemento intelectual, os nenos atópanse en plena etapa do 

período das operacións concretas, o que supón que razoan dun xeito lóxico, xa non emiten 

xuízos intuitivos propios do período anterior. Porén, os seus razoamentos vincúlanse á 

manipulación dos obxectos aos que se refiren.  

Os nenos e nenas destas idades inician un período cheo de curiosidade e de interese por 

todo o que os arrodea. Comezan a razoar sobre feitos, situacións e obxectos concretos que 

lles son coñecidos e cuestionan os seus saberes previos. Inícianse no xogo baseado en regras, 

identificando as posibilidades de colaboración e descubrindo o valor e a importancia das 

normas.  
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Podemos dicir que se manifestan menos impulsivamente e as súas actuacións vólvense 

máis tranquilas. Nestas idades teñen un maior control emotivo con respecto ás etapas 

anteriores, que pode impedir aos adultos coñecer os conflitos que poidan existir.  

Descobren a vida en grupo e proxectan unha grande parte da súa actividade a través das 

relacións nel. As súas actitudes son, ás veces, moi estritas e manifestan un grande afán de 

igualdade e un marcado sentido da xustiza.  

Considerando todas estas características, o proceso de ensinanza-aprendizaxe debe 

cumprir cos seguintes requisitos: 

✓ Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.  

✓ Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva.  

✓ Propiciar que os alumnos e alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos.  

✓ Favorecer situacións en que os alumnos e alumnas deban cuestionar e actualizar os 

seus coñecementos.  

✓ Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para os alumnas e alumnas, 

coa intención de que resulten interesantes e motivadoras.  

2. OBXECTIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, UNIDADES DE CONTIDOS, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN CON TEMPORALIZACIÓN. MÍNIMOS 

ESIXIBLES. 

2.1. Obxectivos da educación primaria 

Os 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. 

Así, 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. 
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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. 
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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. 

2.2. Competencias clave 

As 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.  

As competencias clave do currículo son: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Teremos en conta, para a súa axeitada adquisición e integración no currículo, que as 

actividades integren máis dunha competencia ao mesmo tempo. Na táboa incluída no anexo 

1 podemos observar a contribución de cada área ao desenvolvemento de cada unha das 

competencias clave.  

De cara á valoración da adquisición das distintas competencias clave, consideraranse os 

seguintes aspectos:  
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COMPETENCIA ASPECTOS PORCENTAXE  

Comunicación lingüística 

1. Comprensión oral 20% 

2. Expresión oral 20% 

3. Lectura 20% 

4. Comprensión escrita 20% 

5. Capacidade de síntese 20% 

Competencia matemática 

e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

1. Operacións básicas 20% 

2. Razoamento lóxico 20% 

3. Resolución de problemas 20% 

4. Representacións gráficas 20% 

5. Aplicación práctica do aprendido. Visión 

espacial 
20% 

Competencia dixital 

1. Busca de información en diferentes fontes 25% 

2. Manexo básico das TIC 25% 

3. Transmisión de información  25% 

4. Valora o uso das TIC 25% 

Aprender a aprender 

1. Hábito diario de traballo 20% 

2. Técnicas de traballo individual 20% 

3. Planificación e organización do traballo 20% 

4. Motivación e interese polo estudo 20% 

5. Capacidade de traballar en grupo 20% 

Competencias sociais e 

cívicas 

1. Interiorización de valores básicos 20% 

2. Respecto aos dereitos dos demais 20% 

3. Integración no grupo e no centro 20% 

4. Cumprimento das normas de convivencia 20% 

5. Autocontrol 20% 

Sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor 

1. Autoestima, confianza en si mesmo e afán de 

superación 
20% 

2. Tolerancia e frustración 20% 

3. Asunción de responsabilidades 20% 

4. Participación en clases 20% 

5. Estudo autónomo 20% 

Conciencia e expresións 

culturais 

1. Coñecemento das expresións artísticas 20% 

2. Valoración da arte e da cultura 20% 

3. Técnicas de expresión artística 20% 

4. Creatividade 20% 

5. Respecto do patrimonio cultural 20% 
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2.3. Relación entre os distintos elementos do currículo: unidades de contidos, criterios 

de avaliación, obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

temporalizados 

Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de 

ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas.  

Por contidos entendemos 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, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os 

programas en que participe o alumnado.  

Os 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.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables son 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. 

2.3.1. Disciplinas troncais 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

1o TRIMESTRE 

UNIDADE 1: Así somos 

Contidos Criterios de avaliación 

B1.1. Realización de proxectos e 
presentación de resultados.  
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.  
B1.2. Busca guiada de información en 
internet e noutros soportes.  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 

produto como resultado dun problema formulado, 

elaborando con certa autonomía documentación sobre 

o proceso.  

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas 

que ocorren no seu contorno por medio da 

observación, e obter unha información.  

B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando o 

coidado pola seguridade propia e a dos seus 
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B1.3. Utilización básica de tratamento 
de textos para a presentación de 
traballos.  
B1.4. Iniciación á actividade científica.  
B1.5. O traballo cooperativo.  
B1.6. Técnicas de estudo e traballo. 
B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 

responsabilidade. 

compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo 

un uso axeitado dos materiais.  

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e 

os órganos máis importantes para o seu 

funcionamento.  

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas 

que ocorren no seu contorno por medio da 

observación, e obter unha información. 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

g, k 

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa 

do propio corpo, o seu funcionamento 

nun sentido global e os cambios nas 

distintas etapas da vida. 

CMCT 50 Proba escrita 

g, k 

CNB2.1.2. Coñece os principais órganos 

vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

CMCT 20 

Proba escrita 

Análise da 

produción 

b, e, g, h, i 

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 

CMCT 

CSIEE 

CD 

10 
Rúbrica.  

Caderno de clase. 

b, e, g, h, i 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación, planificación e execución 

de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

CMCT  

CAA  

CSIEE 

20 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

 

UNIDADE 2: A nosa saúde 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B2.10. Clasificación dos alimentos en función 

dos nutrientes principais.  

B2.11. Pirámide alimentaria. 

B2.12. Análise de dietas equilibradas.  

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.   

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 

idade.  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención 

dun produto como resultado dun problema 

formulado, elaborando con certa autonomía 

documentación sobre o proceso.  

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. 
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Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e, g, h, i 

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 

CMCT 

CSIEE 

CD 

10 
Rúbrica.  

Caderno de clase. 

b, e, g, h, i 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 
observación, planificación e execución 
de accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

CMCT  

CAA  

CSIEE 

10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, b, c, d, g, 

k, m 

CNB2.2.1. Emprega hábitos de hixiene, 

de exercicio e de alimentación sa na 

escola.  

CMCT 

CSC 
20 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, b, c, d, g, 

k, m 

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores 

causantes das enfermidades máis 

habituais (caries, catarros, gripe e 

obesidade) e aplica actuacións para á súa 

prevención.  

CMCT  

CAA  

CCL 

20 

Proba escrita. 

Observación 

directa. 

e, h  
CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función 

dos nutrientes principais.  
CMCT  20 Proba escrita. 

e, h  

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta 

equilibrada e non equilibrada e elabora 

un menú saudable na escola.  

CMCT 

CSC 

CSIEE 

20 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción. 

2o TRIMESTRE 

UNIDADE 3: Así son os animais e as plantas 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B3.7. 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.  

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.  

B3.2. Observar e rexistrar de 

forma cooperativa, algún 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.   

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, g, e, i, l, 

o 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 

as características básicas e clasifica 

CMCT 

CSIEE 
20 Proba escrita 
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animais vertebrados e invertebrados do 

seu contorno, con criterio científico.  

b, g, e, i, l, 

o 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece 

as características das plantas do seu 

contorno e clasifícaas con criterio 

científico. 

CMCT 

CCL 

CSIEE 

20 Proba escrita 

b, g, e, i, l, 

o 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 

clasificación de animais e plantas.  CMCT 20 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, b, c, e, 

h, i, j, l, m, 

o 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de 

relación, reprodución e alimentación 

dun ser vivo e as explica empregando 

diferentes soportes.  

CMCT  20 Proba escrita 

a, b, c, e, 

h, i, j, l, m, 

o 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito 

oral e por escrito os resultados da 

observación do ciclo vital previamente 

planificado.  

CMCT  

CCL 

CSIEE 

CD 

20 

Observación 

directa. 

Análise da 

produción. 

 

UNIDADE 4: Animais e plantas na natureza 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B3.7. 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. 

B3.8. Valoración da biodiversidade e interese pola súa 

conservación.  

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.  

B1.4. Iniciación á actividade científica.  

B1.5. O traballo cooperativo.  

B1.6. Técnicas de estudo e traballo. 

B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade. 

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.  
B3.2. Observar e rexistrar de forma 
cooperativa, algún 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.   
B1.1. Realizar un proxecto para a 
obtención dun produto como resultado 
dun problema formulado, elaborando 
con certa autonomía documentación 
sobre o proceso.  
B1.2. Establecer conxecturas de sucesos 
ou problemas que ocorren no seu 
contorno por medio da observación, e 
obter unha información.  
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. 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 
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b, g, e, i, l, 

o 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 

as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do 

seu contorno, con criterio científico.  

CMCT 

CSIEE 
20 Proba escrita 

b, g, e, i, l, 

o 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece 

as características das plantas do seu 

contorno e clasifícaas con criterio 

científico. 

CMCT 

CCL 

CSIEE 

20 Proba escrita 

b, g, e, i, l, 

o 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 

clasificación de animais e plantas.  CMCT 10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, b, c, e, 

h, i, j, l, m, 

o 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de 

relación, reprodución e alimentación 

dun ser vivo e as explica empregando 

diferentes soportes.  

CMCT  20 Proba escrita 

a, b, c, e, 

h, i, j, l, m, 

o 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito 

oral e por escrito os resultados da 

observación do ciclo vital previamente 

planificado.  

CMCT  

CCL 

CSIEE 

CD 

10 

Observación 

directa. 

Análise da 

produción. 

b, e, g, h, i 

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.  

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

CD 

10 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción. 

b, e, g, h, i 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación, planificación e execución 

de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións.  

CAA 

CMCT 

CSIEE 

10 
Observación 

directa.  

3o TRIMESTRE 

UNIDADE 5: A materia e a enerxía 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B4.5. Desenvolvemento de actitudes individuais e 

colectivas fronte a determinados problemas 

medioambientais.  

B4.6. Cambios de estado da auga.  

B4.7. O ciclo da auga.  

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.  

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións para 

recoñecer os cambios de estado da 

auga e os efectos de forzas coñecidas 

nos movementos dos corpos.  
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B4.8. Identificación de forzas coñecidas que fan que os 

obxectos se movan ou deformen.  

B4.9. Identificación de compoñentes e preparación dunha 

mestura.  

4.3. Realizar mesturas sinxelas con 

substancias relacionadas coa vida 

doméstica e do contorno, achegando 

conclusións sobre os resultados.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, g, h 

CNB4.1.1. Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a súa intervención 

na vida cotiá.  

CMCT 

CSC 
20 Proba escrita 

a, b, c, g, h 

CNB4.1.2. Emprega actitudes 

responsables de aforro enerxético e de 

recollida de residuos na escola.  

CMCT 

CSC 
10 

Observación 

directa. 

b, e, g, h 

CNB4.2.1. Explica os cambios de estado 

da auga en fenómenos naturais e 

situacións da vida cotián.  

CMCT 

CCL 
20 Proba escrita 

b, e, g, h 

CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas 

para identificar as forzas que fan que os 

obxectos se movan en situacións reais.  

CMCT 20 

Observación 

directa. 

Análise da 

produción. 

b, g, h 

CNB4.3.1. Compara densidades de 

diferentes substancias que emprega 

diariamente con respecto á auga.  

CMCT  10 
Lista de control. 

Caderno de clase. 

b, g, h 

CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de 

uso doméstico e presenta conclusións 

dos resultados.  

CMCT 20 

Lista de control. 

Análise da 

produción. 

 

UNIDADE 6: As máquinas 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B5.3. 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.  

B1.4. Iniciación á actividade científica.  

B4.8. Identificación de forzas coñecidas que fan 

que os obxectos se movan ou deformen.  

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.  

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. 

B.1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 

problemas que ocorren no seu contorno por 

medio da observación e obter unha 

información.   

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións para recoñecer os cambios de 

estado da auga e os efectos de forzas 

coñecidas nos movementos dos corpos.  
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Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, e, g 

CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso 

cotián na escola analizando o seu 

funcionamento.  

CMCT 20 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, b, e, g 

CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía 

que empregan obxectos, aparellos e 

máquinas sinxelas de uso habitual na 

vida cotiá.  

CMCT 

CCL 

CSC 

20 Proba escrita 

a, b, c, d, 

e, g, h, j, m 

CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en 

función dos materiais, das ferramentas e 

das máquinas que empregan.  

CMCT 

CCL 

CSC 

20 Proba escrita 

a, b, c, d, 

e, g, h, j, m 

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... 

CMCT  

CCEC 

CD 

20 

Escala de 

valoración. 

Caderno de clase 

e análise 

produción dos 

nenos. 

b, e, h 

CNB1.2.1. Establece conxecturas de 
sucesos ou problemas do seu contorno 
mediante a observación obtén unha 
información. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 

10 

Lista de control. 
Análise da 
produción dos 
nenos. 

b, e, g, h 

CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas 

para identificar as forzas que fan que os 

obxectos se movan en situacións reais.  

CMCT 10 

Observación 

directa. 

Lista de control. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

1o TRIMESTRE 

UNIDADE 1: A Terra e a súa representación 

Contidos Criterios de avaliación 

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. 

B1.1. 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.  

B2.1. Recoñecer e situar os elementos 

principais do sistema solar: o Sol, os 

planetas e as súas características básicas. 
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B1.4. Iniciativa emprendedora. Planificación, xestión e 

presentación dos proxectos co fin de acadar 

obxectivos.  

B2.1. Sistema solar: o Sol e os planetas. Deseño de 

maquetas, presentacións ou animacións empregando 

ás TIC como estratexia de reforzo da aprendizaxe.  

B2.2.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.  

B2.3. As capas da Terra: características básicas. 

Formación dun volcán. Simulación da erupción dun 

volcán. Medidas para a prevención de danos.  

B2.4. Formas de representar a Terra: planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos.  

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.  

B2.6. Coñecemento e uso de diferentes técnicas, 

estratexias e instrumentos para orientarse no espazo. 

Puntos cardinais. 

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. 

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. 

B2.4. Identificar as distintas formas de 

representar a superficie terrestre e 

localizar o lugar no que vive.  

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.  

B2.6. Orientarse no espazo próximo 

empregando algunha técnica de 

orientación e instrumentos.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

h 

CSB2.1.1. Identifica, localiza os 

elementos principais do Sistema Solar: o 

Sol, os planetas e recoñece algunhas das 

súas características básicas empregando 

as TIC. 

CMCT 

CD 
20 

Observación 

directa. 

Proba escrita. 

h, e 

CSB2.2.1. Describe de forma sinxela os 

movementos terrestres, o eixe do xiro e 

os polos xeográficos. 

CMCT 

CCL 
10 Proba escrita. 

h, e 

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. 

CMCT 

CCL 
10 

Proba escrita.  

Análise da 

produción.  

h, e 

CSB2.2.3. Identifica a Lúa como satélite 

da Terra e describe algunha das súas 

características principais. 

CMCT 

CCL 
10 Proba escrita. 

h, e 
CSB2.3.1. Identifica, nomea e describe 

as capas da Terra. 

CMCT 

CCL 
10 Proba escrita. 

h, e 
CSB2.3.2. Explica que é un volcán e que 
acontece cando entra en erupción e 

CMCT 
CCL 
CAA 

10 
Proba escrita. 
Caderno de clase.  
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nomea algunha medida para previr 
danos. 

h, g, o 

CSB2.4.1. Recoñece as distintas formas 

de representación da Terra, planos, 

mapas, planisferios e globos terráqueos. 

CMCT 

CCL 
10 Proba escrita.  

h, g, o 

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. 

CMCT 

CAA 
10 Lista de control.  

h, g 

CSB2.6.1. Oriéntase no espazo 

empregando algunha técnica de 

orientación e instrumento. 

CMCT 

CAA 
10 

Lista de control.  

Análise da 

produción.  

 

UNIDADE 2: Observamos a paisaxe 

Contidos Criterios de avaliación 

B2.12. Paisaxe: definición, 

elementos básicos que caracterizan 

as paisaxes de Galicia. 

Características.  

B2.13. A intervención humana no 

medio próximo. A contaminación 

atmosférica e o cambio climático. 

Desenvolvemento sostible e 

consumo responsable.  

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos 

e recoñecer os distintos tipos de paisaxes de Galicia.  

B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da 

paisaxe: unidades de relevo e ríos máis importantes da 

comunidade autónoma e coñecer algunha características 

relevante de cada un deles.  

B2.15. Explicar a importancia e as consecuencias da 

intervención humana no medio próximo valorando a 

necesidade dun desenvolvemento sostible.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

h, e, o 

CSB2.13.1. Define paisaxe, identifica os 

seus elementos e recoñece os diferentes 

tipos de paisaxes básicas na comunidade 

autónoma.  

CMCT 

CCL 
30 Proba escrita. 

h, e, o 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os 

principais elementos da paisaxe: 

unidades de relevo e ríos máis 

importantes da comunidade autónoma. 

CMCT 

CAA 
30 

Caderno de clase.  

Proba escrita. 

a, d, e, h 

CSB2.15.1. Explica o impacto e as 

consecuencias negativas que a acción 

humana ten sobre o medio máis 

próximo. 

CSC 

CCL 
20 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

a, b, c, d 

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. 

CSC 

CAA 

CMCT 

20 

Lista de control.  

Observación 

directa. 
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2o TRIMESTRE 

UNIDADE 3: O tempo e o clima 

Contidos Criterios de avaliación 

B2.7. A atmosfera. Fenómenos 

atmosféricos. As nubes e as precipitacións. 

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.  

B2.9. Mapas do tempo atmosférico de 

Galicia.  

B2.10. O clima. Grandes zonas climáticas 

mundiais. Comparación do clima do 

contorno co de outras zonas.  

B2.11. O ciclo da auga: fases.  

B2.13. A intervención humana no medio 

próximo. A contaminación atmosférica e o 

cambio climático. Desenvolvemento 

sostible e consumo responsable. 

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 se forman as nubes 

e as precipitacións.  

B2.8. Identificar os aparatos de medida que se 

empregan para a recollida de datos. Recoller datos 

empregando as TIC, representar e interpretar 

gráficos sinxelos e comparalos coa información na 

web e prensa dixital ou escrita.  

B2.9. Coñecer cal é a función dunha estación 

meteorolóxica e facer pequenas observacións.  

B2.10. Interpretar o tempo atmosférico en mapas do 

tempo sinxelos da comunidade autónoma.  

B2.11. Diferenciar entre clima e tempo atmosférico, 

recoñecer as tres grandes zonas climáticas mundiais 

e comparalas co clima do espazo no que vive.  

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as 

súas fases relacionándoos cos elementos da paisaxe 

da súa contorna próxima.  

B2.15. Explicar a importancia e as consecuencias da 

intervención humana no medio próximo valorando a 

necesidade dun desenvolvemento sostible. 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

h, e 

CSB2.7.1. Identifica e nomea fenómenos 

atmosféricos e describe as causas que 

producen a formación das nubes e as 

precipitacións. 

CMCT 

CCL 
20 Proba escrita. 

h, g, i, e 

CSB2.8.1. Identifica e sabe usar os 

distintos aparellos de medida que se 

utilizan para a recollida de datos 

atmosféricos. 

CMCT 

CD 

CAA 

10 

Análise da 

produción. 

Lista de control. 

h, g, i, e 

CSB2.9.1. Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a súa función, 

confecciona e interpreta gráficos moi 

básicos de temperaturas e 

precipitacións. 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

10 
Proba escrita. 
Caderno de clase. 

h, o 

CSB2.10.1. Interpreta mapas do tempo 

sinxelos de Galicia distinguindo os seus 

elementos principais. 

CMCT 

CAA 
10 

Escala de 
valoración. 
Análise 
producción dos 
nenos. 
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h, o 
CSB2.11.1. Diferencia entre clima e 

tempo atmosférico. 
CMCT 10 Proba escrita. 

h, o 

CSB2.11.2. Nomea as tres grandes zonas 
climáticas do planeta e identifica 
algunha característica principal que se 
identifique co clima da súa contorna. 

CMCT 
CCL 

20 Proba escrita. 

h, e 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as 

fases nas que se produce o ciclo da 

auga. 

CMCT 

CAA 
10 Proba escrita. 

a, d, e, h 

CSB2.15.2. Explica a importancia de 

coidar a atmosfera e as consecuencias 

de non facelo. 

CSC 

CCL 
10 

Proba escrita.  

Análise da 

produción. 

 

UNIDADE 4: A poboación e o territorio 

Contidos Criterios de avaliación 

B3.1. A organización social, política e territorial da 

localidade e comarca (función e organización). 

Elaboración dun mapa conceptual de toda a 

organización.  

B2.3. Manifestacións culturais e lingüísticas de 

Galicia.  

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.  

B3.5. Educación Viaria. Adquisición de 

coñecementos básicos que contribúan a 

consolidar condutas e hábitos viarios correctos.  

B3.1. Expoñer e explicar a organización social, 

política e territorial da contorna próxima a 

través da interpretación dun mapa mental.  

B3.2. Valorar a diversidade cultural, social, 

política e lingüística de Galicia respectando as 

diferenzas.  

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.  

B3.5. Coñecer as normas básicas e sinxelas de 

circulación e utilizalas como persoa usuaria de 

medios de transporte.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, d 

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. 

CSC 

CAA 

CMCT 

20 
Lista de control. 
Observación 
directa. 

h, e, o 

CSB1.3.1. Identifica a terminoloxía 
propia da área e comprende textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico e 
histórico. 

CCL 
CMCT 
CSC 

10 

Lista de control. 
Análise da 
producción.  

a, e, h, o 

CSB3.1.1. Describe a estrutura básica da 

organización social, política e territorial 

da contorna próxima.  

CSC 

CCL 
20 Proba escrita. 
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a, h, o 

CSB3.2.1. Recoñece, partindo da 

realidade galega, a diversidade cultural, 

social, política e lingüística nun mesmo 

territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

CSC 

CCEC 
10 

Lista de control.  

Caderno de clase.  

b, h, g CSB3.3.1. Define demografía. 

CSC 

CMCT 

CCL 

10 Proba escrita. 

b, h, g 

CSB3.3.1. Comprende os principais 

conceptos demográficos e os representa 

en gráficas sinxelas. 

CSC 

CMCT 

CCL 

10 
Lista de control.  

Probas orais.  

n, h 
CSB3.5.1. Coñece, utiliza e respecta as 

normas básicas de circulación. 
CSC 20 Proba escrita. 

3o TRIMESTRE 

UNIDADE 5: Os traballos 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

h 
CSB3.4.1. Diferencia entre materias 
primas e produtos elaborados. 

CMCT 

CCL 
60 Proba escrita. 

h 

CSB3.4.1. Asocia as materias primas aos 

diferentes sectores produtivos e 

económicos da contorna. 

CMCT 

CCL 
20 

Caderno de clase. 
Análise da 
producción.  

a, b, c, d 

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. 

CSC 

CAA 

CMCT 

20 
Lista de control. 
Observación 
directa. 

 

UNIDADE 6: Como saber o que pasou 

Contidos Criterios de avaliación 

B4.1. As pegadas da nosa historia: 

duración e datación dos feitos históricos 

máis significativos da contorna e de 

Galicia.  

B4.2.A Prehistoria. A cultura castrexa en 

Galicia.  

B4.1. Coñecer as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos históricos relevantes de 

Galicia.  

B4.2. Recoñecer algúns restos ou acontecementos da 

Prehistoria e Idade Antiga (culturais, artísticos, e 
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B4.3.A escritura como fonte histórica.  

B4.4.A Idade Antiga en Galicia. A 

romanización.  

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.  

B4.6.O noso patrimonio natural, histórico 

e cultural. Os espazos protexidos. 

feitos) que evidencien o paso do tempo en Galicia e 

permitan situalos temporalmente no transcurso da 

historia.  

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.  

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. 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, d 

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. 

CSC 

CAA 

CMCT 

20 
Lista de control. 
Observación 
directa. 

h, o  

CSB4.1.1. Recoñece o século como 

unidade de medida do tempo histórico e 

localiza feitos situándoos como sucesivos 

a.C o d.C. 

CMCT 

CAA 
10 Proba escrita.  

h, o  

CSB4.1.2. Sitúa nunha liña do tempo 

feitos do pasado da súa contorna 

datando os comezos e finais das épocas 

estudadas. 

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita.  

h, o  

CSB4.2.1. Identifica no tempo e no 

espazo algúns dos restos ou 

acontecementos da Prehistoria e da 

Idade Antiga de Galicia, describindo 

algunha característica fundamental. 

CMCT 

CCEC 
10 Proba escrita.  

h, o  

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 
10 Lista de control. 

h, o  

CSB4.2.3. Describe algúns aspectos 
relacionados coa forma de vida e as 
estruturas básicas de organización social 
da cultura castrexa. 

CSC 
CCL 

10 Caderno de clase. 

h, o  

CSB4.3.1. Identifica algúns vestixios do 
pasado na contorna e recoñece o seu 
valor como fonte histórica.  

CSC 
CCEC 

10 

Análise da 

produción dos 

nenos. 
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h, o  

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 
10 

Análise da 

produción dos 

nenos. 

 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

1o TRIMESTRE 

Contidos 

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.  

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de 

voz que complementen o significado da mensaxe.  

B1.3. Participación en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso 

cunha secuencia lineal sinxela.  

B1.4. Dedución das palabras evidentes polo contexto. Interese pola ampliación de vocabulario. 

Creación de redes semánticas sinxelas.  

B1.9. Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: 

escoitar e preguntar.  

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.  

B2.3. 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.  

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.  

B3.5. Normas e estratexias para a produción de textos: planificación (función, destinatario, xeración 

de ideas, estrutura...). Textualización en frases elementais con secuencia lineal.  

B4.1. A palabra.  

B4.7. Recoñecemento dos constituíntes oracionais: a oración simple, suxeito e predicado.  

B5.1. Valoración dos textos literarios como fonte de gozo persoal.  

B5.2. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual.  
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B5.3. Lectura comentada de poemas, relatos e obras teatrais. - Identificación de recursos literarios 

moi básicos.  

B5.5. Creación de textos literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, 

cancións e teatro.  

B5.6. Comprensión, memorización e recitado de textos literarios co ritmo, entoación e dicción 

adecuados. 

Criterios de avaliación 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando a quenda de 

palabra e a intervención dos e das demais.  

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala na produción 

propia.  

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación 

en diferentes situación de aula.  

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras evidentes a partir do seu contexto de uso.  

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.  

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión lectora de textos moi 

sinxelos de diversa tipoloxía.  

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.  

B3.5. Usar unha linguaxe respectuosa coa diversidade, evitando expresións discriminatorias e 

prexuízos.  

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.  

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua.  

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento 

da lingua.  

B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información.  

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.  

B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas.  

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á idade.  

B5.6. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade. 
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UNIDADE 1: Palabras disparatadas 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, e 

LCB1.9.1. Emprega de xeito efectivo a 

linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita e pregunta para 

asegurar a comprensión. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

20 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 

Proba escrita.  

Caderno de clase. 

b, e, m 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

20 

Rúbrica.  

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 20 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción.  

b, e 
LCB2.3.5. Iníciase na utilización do 

dicionario de xeito guiado.  

CCL 

CAA 
10 

Observación 

directa. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 Proba escrita. 

d, e 

LCB5.1.1. Recoñece de forma global, 

distintos textos literarios sinxelos, como 

fonte de lecer e de información. 

CCL 

CCEC 
10 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción.  

 

UNIDADE 2: ¡Qué divertido! 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, c, d, e 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, 

opinións e sentimentos con certa 

claridade. 

CCL 

CAA 

CSC 

10 
Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

b, e 
LCB2.3.1. Identifica as palabras clave dun 

texto.  

CCL 

CAA 
10 Caderno de clase. 

b, e, m 

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 

CCL 

CD 

CAA 

10 
Rúbrica.  

Proba escrita. 
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científicos, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas… 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

b, e 
LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas.  

CCL 10 
Proba escrita. 

Caderno de clase. 

b, e 

LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas 

de acentuación (sílabas tónicas) nas súas 

producións escritas. 

CCL 10 
Proba escrita. 

Caderno de clase. 

d, e 

LCB5.1.1. Valora de forma global, 

distintos textos literarios sinxelos, como 

fonte de lecer e de información. 

CCL 

CCEC 
10 

Análise da 

produción.  

d, e 

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 
10 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

 

UNIDADE 3: Personajes de cuento  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, c, d, e 

LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita atenta, 

espera de quendas, respecto da opinión 

dos e das demais. 

CCL 

CAA 

CSC 

20 

Escala de 

valoración.  

Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 

Proba escrita.  

Caderno.  

b, e 

LCB2.3.2. Activa, de forma guiada, 

coñecementos previos para comprender 

un texto. 

CCL 

CAA 
10 

Análise da 

produción.  

b, e, m 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas… 

CCL 

CD 

CAA 

20 
Rúbrica.  

Proba escrita. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Rúbrica. 

Caderno de clase. 
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a, d, e, m 

LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, 

evitando unha linguaxe non sexista e non 

respectuosa coas diferenzas. 

CCL 

CSC 
10 Caderno de clase.  

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 

Rúbrica.  

Proba escrita. 

b, e LCB4.2.1. Utiliza palabras antónimas. CCL 10 Proba escrita. 

 

UNIDADE 4: ¡Marionetas en el cole!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os 

recursos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. 

CCL 10 

Escala de 

valoración.  

Observación 

directa. 

a, b, e 

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. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

10 

Escala de 

valoración.  

Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita 

b, e 

LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o 

contido do texto a partir do título e de 

ilustracións redundantes. 

CCL 

CAA 
5 Proba escrita 

b, e 

LCB2.3.4. Relaciona a información 

contida nas ilustracións coa información 

que aparece no texto. 

CCL 

CAA 
5  Proba escrita 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Rúbrica. 

Caderno 

b, e, m 

LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas, etc. 

CCL 

CAA 
20 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 Proba escrita.  

b, e 
LCB4.2.3. Recoñece a oración simple, 

distingue suxeito e predicado.  
CCL 10 Proba escrita. 

b, e 

LCB4.3.1. Clasifica e usa os tipos de 

nomes para elaborar textos escritos 

sinxelos. 

CCL 10 Proba escrita. 
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2o TRIMESTRE 

Contidos 

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de 

voz que complementen o significado da mensaxe.  

B1.4. Dedución das palabras evidentes polo contexto. Interese pola ampliación de vocabulario. 

Creación de redes semánticas sinxelas.  

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. Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía e procedentes de diversas 

fontes (produción didáctica,  

gravacións, medios de comunicación).  

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.  

B2.3. 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.  

B2.4. Gusto pola lectura. 

 B2.5. Selección de libros segundo o gusto persoal.  

B2.6. Lectura dos libros establecidos no Plan lector.  

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.  

B3.2. Cohesión do texto: mantemento do tempo verbal, puntuación, concordancia básica. 

B3.3. Aplicación das normas ortográficas axeitadas ao nivel.  

B3.6. Revisión e mellora do texto.  

B3.7. Creación de textos utilizando a linguaxe verbal e non verbal con intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics.  

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.  

B5.2. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual.  

B5.4. Valoración de recursos literarios. 
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B5.5. Creación de textos literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, 

cancións e teatro.  

B4.2. Recoñecemento das distintas clases de palabras (nome, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). 

Características e uso de cada clase de palabra. 

Criterios de avaliación 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala na produción 

propia.  

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras evidentes a partir do seu contexto de uso.  

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 (informativos, literarios e prescritivos).  

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.  

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión lectora de textos moi 

sinxelos de diversa tipoloxía.  

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  

B2.5. Usa a biblioteca para localizar libros axeitados aos seus intereses.  

B2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia.  

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.  

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.  

B3.3. Aplicar, con axuda, todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura.  

B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo eficiente e responsable para 

presentar as súas producións.  

B3.7. Escribir os textos establecidos no Plan de escritura.  

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.  

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua.  

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento 

da lingua.  

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.  
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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.  

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á idade.  

B.5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de lecer persoal. 

UNIDADE 5: ¿Qué hay de menú hoy?  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e 
LCB1.2.2. Exprésase cunha 

pronunciación e unha dicción correctas. 
CCL 10 

Escala de 

valoración. 

Observación 

directa. 

b, e 

LCB1.8.1. Elabora comprensiblemente 

textos orais breves e sinxelos do ámbito 

escolar e social, adecuados ao nivel, 

imitando modelos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 Caderno de clase. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita.  

b, e, m 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

15 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

e 
LCB2.4.1. Dedica momentos de lecer 

para a lectura voluntaria. 
CCL 5 

Observación 

directa. 

e, i 

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 

10 
Análise da 

produción. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Rúbrica. 

Caderno. 

e, i 

LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías 

da Información e a Comunicación para 

escribir, presentar os textos e buscar 

información. 

CCL 

CD 

CAA 

5 Lista de control. 

b, e 
LCB4.1.1. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: presentar 
CCL 10 Proba escrita. 
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ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar acción. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 Proba escrita.  

 

UNIDADE 6: ¡Todos a escena!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e 
LCB1.4.1. Identifica polo contexto o 

significado de distintas palabras. 
CCL 10 

Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

e 

LCB2.4.2. Selecciona textos do seu 

interese en función dos seus gustos e 

preferencias. 

CCL 10 

Lista de control.  

Observación 

directa.  

e 

LCB2.4.3. Identifica e resume o 

argumento de lecturas realizadas e dá 

referencias básicas, como o título. 

CCL 

CAA 
10 Caderno de clase. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Rúbrica.  

e, i 

LCB3.7.1. Produce os textos establecidos 

no plan de escritura axeitados á súa 

idade e nivel. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

20 Proba escrita.  

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 Proba escrita. 

b, e 

LCB4.3.2. Aplica as normas de 

concordancia de xénero e número, na 

expresión oral e escrita. 

CCL 5 Lista de control.  

b, e 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos 

textos literarios moi sinxelos (contos, 

poemas) a partir de pautas ou modelos 

dados. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

10 Proba escrita.  

d, e 

LCB5.6.1. Realiza dramatizacións 

individualmente e en grupo de textos 

literarios breves e sinxelos, axeitados á 

súa idade. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

5 Lista de control. 

 

UNIDADE 7: ¡Creamos una poesía!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e 

LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado a 

súa idade para expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes contextos de 

comunicación. 

CCL 

CAA 
10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 
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e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CSC 
10 Caderno de clase. 

a, b, e 
LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os 

seus libros. 

CCL 

CSC 
5 

Escala de 

valoración. 

Observación 

directa. 

 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

15 Proba escrita. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

b, e 

LCB3.3.1. Emprega, de xeito guiado e 

segundo modelos, estratexias de 

planificación, textualización e revisión do 

texto. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 
Análise da 

produción. 

b, e 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: presentar 

ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar acción. 

CCL 10 Proba escrita. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 Proba escrita. 

e 
LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo 

sufixos e crea palabras derivadas. 
CCL 10 

Análise da 

produción. 

d, e 

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e 

con axuda, a linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións) 

CCL 

CAA 
5 Proba escrita.  

a, b, e, o 

LCB.5. 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 

5 Lista de control. 

 

UNIDADE 8: ¡Vamos a jugar!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, d, e, i 

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 

CCL 

CAA 
10 

Análise da 

produción 
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científicos, anuncios publicitarios, 

receitas médicas…. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

e 
LCB2.2.3. Elabora glosarios coas novas 

palabras. 

CCL 

CAA 
10 

Lista de control.  

Caderno de clase.  

b, e, m 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

10 
Rúbrica.  

Proba escrita. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 5 

Rúbrica.  

Proba escrita. 

Caderno. 

b, e, m 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 

escrita, así como a produción escrita dos 

seus compañeiros. 

CCL 

CSC 
10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Caderno. 

b, e 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: presentar 

ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar acción. 

CCL 10 Proba escrita. 

e 
LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo, 

prefixos e crea palabras derivadas. 
CCL 10 Proba escrita. 

b, e 
LCB4.3.4. Utiliza signos de puntuación 

nas súas composicións escritas. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Caderno. 

a, b, e 

LCB5.5.1. Memoriza e reproduce textos 

orais moi sinxelos adecuados á súa 

idade: contos, poemas ou cancións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

 

3o TRIMESTRE 

Contidos 

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. Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía e procedentes de diversas 

fontes (produción didáctica,  

gravacións, medios de comunicación).  
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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.  

B2.1. Lectura, en silencio e en voz alta, de distintos tipos de texto próximos á súa experiencia.  

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.  

B2.7. Uso da biblioteca para a procura de información e utilización da mesma como fonte de 

información e lecer  

B2.8. Iniciación á creación da biblioteca persoal.  

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.  

B3.3. Aplicación das normas ortográficas axeitadas ao nivel.  

B3.4. Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros  

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.  

B4.4. Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.  

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.  

B5.3. Lectura comentada de poemas, relatos e obras teatrais. - Identificación de recursos literarios 

moi básicos.  

B5.7. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios. 

Criterios de avaliación 

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 (informativos, literarios e prescritivos).  

B1.6. Utilizar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe.  

B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses.  

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos.  

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.  
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B2.7. Identifica a estrutura de diferentes textos lidos, centrándose na interpretación do seu 

significado.  

B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura da 

información.  

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.  

B3.3. Aplicar, con axuda, todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura.  

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos de carácter informativo sobre diferentes temas 

do área.  

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.  

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua.  

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento 

da lingua.  

B4.4. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe.  

B4.5. Valorar a diversidade lingüística da comunidade autónoma.  

B4.6. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada.  

B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas.  

UNIDADE 9: ¡Escribimos cómics!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, d, e, i 
LCB1.5.3. Responde preguntas sinxelas 

correspondentes á comprensión literal. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Análise da 

produción. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 

Proba escrita.  

Análise da 

produción. 

b, e, i 

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para buscar información. 

CCL 

CD 

CAA 

10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

b, e, m 

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 

CCL 

CD 

CAA 

15 
Rúbrica.  

Proba escrita. 
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científicos, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

b, e 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: presentar 

ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar acción. 

CCL 10 Proba escrita. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 

Proba escrita. 

Caderno de aula. 

b, e 
LCB4.2.1. Utiliza frases feitas na 

expresión oral e escrita.  
CCL 10  

Proba escrita.  

Caderno de aula. 

b, e 
LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe básica nas 

producións escritas propias. 
CCL 15 

Caderno de aula.  

Análise da 

produción.  

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Rúbrica. 

 

UNIDADE 10: De viaje  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, d, e 

LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para levar a cabo 

diversas actividades en situacións de 

aprendizaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

5 
Observación 

directa. 

b, d, e 

LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os 

medios audiovisuais e dixitais para obter 

información. 

CCL 

CD 

CAA 

5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, e 

LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha 

secuencia coherente elemental, 

utilizando nexos básicos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

5  
Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

e 

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 
10 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción. 

b, e, m 

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 

CCL 

CD 

CAA 

10 
Rúbrica.  

Proba escrita. 
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científicos, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 5 

Rúbrica.  

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

b, e 

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 

10 

Análise da 

produción dos 

nenos. 

b, e 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: presentar 

ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar acción. 

CCL 10 Proba escrita. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 Proba escrita. 

e 
LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo, 

prefixos e crea palabras derivadas. 
CCL 10 Proba escrita. 

e, i 
LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, 

distintos programas educativos dixitais. 

CCL 

CD 

CAA 

5 
Observación 

directa. 

d, e, o 
LCB4.5.1. Valora a diversidade 

lingüística da comunidade autónoma. 

CCL 

CSC 
5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

 

UNIDADE 11: ¡Silencio... se graba!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, d, e 

LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os 

medios audiovisuais e dixitais para obter 

información. 

CCL 

CD 

CAA 

5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

i 

LCB1.6.2. Transforma en noticias sinxelas 

feitos cotiás próximos á súa realidade, 

imitando modelos. 

CCL 

CSC 
5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

i 

LCB1.6.3. Comprende de forma global o 

contido principal dunha entrevista, 

noticia ou debate infantil procedente dos 

medios de comunicación. 

CCL 

CSC 

CAA 

CD 

10 Proba escrita. 

e 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a 

preguntas e reflectindo as ideas 

principais, textos de diversa tipoloxía 

textual. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

a, e 
LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre 

información e publicidade. 

CCL 

CAA 

CSC 

10 
Análise da 

produción. 
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b, e, m 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

10 

Rúbrica.  

Caderno de clase. 

Proba escrita. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Rúbrica.  

Caderno de clase. 

b, e, i 

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, 

gráficas sinxelas a partir de datos obtidos 

de experiencias realizadas. 

CCL 

CAA 
5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

b, e, i 

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 

5 
Observación 

directa. 

b, e 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: presentar 

ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar acción. 

CCL 10 Proba escrita. 

b, e LCB4.2.1. Utiliza palabras polisémicas. CCL 10 Proba escrita. 

d, e, o 

LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, 

sintácticos, léxicos) das linguas que 

coñece. 

CCL 

CAA 
5 

Lista de control. 

Caderno de clase. 

d, e 

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas. 

CCL 

CCEC 
5 Caderno de clase. 

 

UNIDADE 12: ¡Somos solidarios!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e 

LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos 

literarios, non literarios e propios, 

sinxelos e breves, axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

CCL 

CAA 

CCEC 

5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

b, e 

LCB1.7.2. Interpreta diferentes 

personaxes, reflectindo as súas 

características esenciais, memorizando e 

representando as súas accións e xestos 

máis definitorios. 

CCL 

CAA 

CCEC 

5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 
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b, e 

LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, 

diferentes tipos de textos apropiados á 

súa idade. 

CCL 5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

b, e 
LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos 

próximos á súa experiencia. 
CCL 5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

e 

LCB2.2.1. Responde a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 
15 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

a, e 

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 moi redundantes, 

axeitados á súa idade. 

CCL 

CAA 

CSC 

10 
Análise da 

produción 

b, e, m 

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, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

10 
Rúbrica.  

Proba escrita. 

b, e, m 

LCB3.1.2. Respecta as normas 

gramaticais e ortográficas básicas, 

propias do nivel. 

CCL 10 Caderno de clase. 

b, e, m 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 
CCL 5 

Proba escrita. 

Rúbrica.  

Caderno de clase. 

b, e LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. CCL 10 Proba escrita. 

b, e 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 
CCL 10 

Proba escrita.  

Caderno de clase. 

b, e 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os 

tempos verbais: presente, pasado e 

futuro, ao producir textos orais e 

escritos. 

CCL 10 Proba escrita. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1o TRIMESTRE 

UNIDADE 1: Números de cuatro y cinco cifras 

Contidos Criterios de avaliación 

B2.1. Números naturais ata o 10.000. 

B2.2. Nome e grafía dos números ata o 100.000. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados.   
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B2.3. Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración 

decimal: unidades, decenas, centenas, unidade de millar e decena de 

millar.  

B2.4. O sistema de numeración decimal: valor posicional das cifras.  

B2.5. Identificación do  número anterior e o seguinte a un dado.  

B2.6. Orde numérica. 

B2.6. Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración 

decimal: unidades, decenas, centenas, unidade de millar e decena de 

millar.  

B2.7. Redondeo de números naturais ás decenas, centenas e millares.  

B2.2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo 

o seu valor, en situacións da 

vida cotiá.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

e, g 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números 

ata o 10.000.  

CMCT 

CCL 
20 Proba escrita 

e, g 
MTB2.1.2. Aproxima números á decena, 

centena e millar. 
CMCT 10 Proba escrita 

b, e, g 
MTB2.2.1. Realiza correctamente series 

tanto ascendentes como descendentes. 
CMCT 20 Proba escrita 

b, e, g 

MTB2.2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 10.000. 

CMCT  

CAA  

CCL 

20 
Observación 

directa. 

b, e, g 

MTB2.2.3. Descompón, compón e 

redondea números naturais, 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras.  

CMCT  

CAA 
10 

Observación 

directa. 

b, g 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas de razoamento. 

CMCT 

CAA 
20 

Proba escrita. 

Caderno de clase. 

Análise da 

produción. 

 

UNIDADE 2: Sumas y restas 

Contidos Criterios de avaliación 

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. 

B2.8. Operacións con números naturais: adición e 

subtracción.  

B2.9. Automatización de algoritmos.   

B2.16. Utilización da calculadora.  

B2.17. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.  

B2.18. Comprobación de resultados mediante 

estratexias aritméticas.  

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.  

2.3. Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de 

problemas.  

B2.4. Identificar, 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 
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B2.19. Resolución de problemas da vida cotiá. reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e, g 

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 

30 

Lista de control. 

Análise de 

produción dos 

nenos. 

e, g 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, utilizándoas para 

realizar cálculo mental. 

CMCT 15 Proba escrita 

b, e, g 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

CMCT  

CAA 
30 

Proba escrita 

Caderno de clase 

b, e, g 

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  

CCL 

25 

Escala de 

valoración. 

Observación 

directa. 

 

UNIDADE 3: Rectas y ángulos 

Contidos Criterios de avaliación 

B4.7. Comparación e clasificación de ángulos: rectos, agudos, 

obtusos. 

B4.8. Uso das TIC no desenvolvemento e asimilación de contados 

relacionados coa xeometría.  

B4.9. Interpretación de representacións espaciais en situacións da 

vida cotiá. 

B4.10. Representación elemental de espazos coñecidos: planos e 

maquetas.  

B4.11. Descricións de posicións e movementos nun contexto 

topográfico.  

B4.12. As liñas como percorrido: rectas e curvas, intersección de 

rectas e rectas paralelas.  

B4.4. Saber o que é un 

ángulo e as clases de 

ángulos.  

B4.5. Interpretar 

representacións espaciais 

(esbozo dun itinerario, 

plano dunha pista...) 

realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións 

familiares.  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, g 
MTB4.4.1. Distingue entre ángulos 

agudos, rectos e obtusos.  

CMCT  

CAA  
40 

Caderno de clase 

Proba escrita 

b, e, g 

MTB4.5.1. Obtén información puntual e 

describe unha representación espacial 

(esbozo dun itinerario, plano dunha 

CMCT  

CAA  

CCL 

40 
Caderno de clase 

Proba escrita 
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pista...) tomando como referencia 

obxectos familiares.  

b, e, g 

MTB4.5.2. Interpreta e describe 

situacións, mensaxes e feitos da vida 

diaria utilizando o vocabulario 

xeométrico axeitado: indica unha 

dirección, explica un percorrido, 

oriéntase no espazo.  

CMCT  

CAA  

CCL 

20 

Observación 

directa 

Análise da 

produción dos 

nenos 

 

UNIDADE 4: Multiplicación 

Contidos Criterios de avaliación 

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. 

B2.8. Operacións con números naturais: adición, 

subtracción, multiplicación e división enteira por un 

número dunha cifra.   

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. 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.  

B2.3. Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de 

problemas. 

B2.4. Identificar, 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.  

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, g 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, utilizándoas para 

realizar cálculo mental.  

CMCT 25 Proba escrita 

e, g 

MTB2.3.2. Realiza cálculos números coa 

operación de multiplicación na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

CMCT 

CAA 
25 Proba escrita 

e, g 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando 

a multiplicación para realizar recontos, 

en disposicións rectangulares nos que 

intervén a lei do produto. 

CMCT 20 

Caderno de clase 

e análise da 

produción dos 

nenos 

e, g 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da división. CMCT 10 

Observación 

directa e caderno 

de clase 

b, g 
MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

CMCT  

CAA 
10 

Caderno de clase 

e análise da 
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traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

produción dos 

nenos 

b, g 

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 

10 
Observación 

directa 

2o TRIMESTRE 

UNIDADE 5: Práctica de la multiplicación 

Contidos Criterios de avaliación 

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. 

B2.8. Operacións con números naturais: adición, 

subtracción, multiplicación e división enteira por un 

número dunha cifra.   

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. 

B2.16. Utilización de la calculadora.  

B2.17. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental. 

B2.18. Resolución de problemas da vida cotiá. 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas.  

B2.3. Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de 

problemas. 

B2.4. Identificar, 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.  

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, g 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, utilizándoas para 

realizar cálculo mental.  

CMCT 25 Proba escrita 

e, g 

MTB2.3.2. Realiza cálculos números coa 

operación de multiplicación na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

CMCT 

CAA 
25 Proba escrita 

e, g 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando 

a multiplicación para realizar recontos, 

en disposicións rectangulares nos que 

intervén a lei do produto. 

CMCT 20 

Caderno de clase 

e análise da 

produción dos 

nenos 
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e, g 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da división. CMCT 10 

Observación 

directa e caderno 

de clase 

b, g 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

CMCT  

CAA 
10 

Caderno de clase 

e análise da 

produción dos 

nenos 

b, g 

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 

10 
Observación 

directa 

 

UNIDADE 6: División 

Contidos Criterios de avaliación 

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 de la calculadora.  

B2.17. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental. 

B2.18. Comprobación de resultados mediante 

estratexias aritméticas.  

B2.19. Resolución de problemas da vida cotiá.  

B2.3. Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de 

problemas.  

B2.4. Identificar, 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. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, g 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos 

coa operación de división dunha cifra na 

resolución de problemas 

contextualizados.  

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita 

e, g 
MTB2.3.5. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da división. 
CMCT 20 Proba escrita 

b, g 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita 

b, g 

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 

20 
Observación 

directa 
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b, g 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, utilizándoas para 

realizar cálculo mental.  
CMCT 20 

Caderno de clase 

e análise da 

produción dos 

nenos 

 

UNIDADE 7: Práctica de la división 

Contidos Criterios de avaliación 

B1.3. Utilización de medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos numéricos, 

resolver problemas e presentar resultados. 

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 de la calculadora.  

B2.17. Elaboración e uso de estratexias de 

cálculo mental. 

B2.18. Comprobación de resultados mediante 

estratexias aritméticas.  

B2.19. Resolución de problemas da vida cotiá.  

B1.3. 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. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos 

mediante diferentes procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas.  

B2.4. Identificar, 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. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, g, i 

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 

10 

Análise da 

produción dos 

nenos 

b, g 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, utilizándoas para 

realizar cálculo mental.  

CMCT 20 Proba escrita 

b, g 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos 

coa operación de división dunha cifra na 

resolución de problemas 

contextualizados.  

CMCT 

CAA 
20 Caderno de clase 

e, g 
MTB2.3.5. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da división. 
CMCT 20 Proba escrita 

b, g 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita 

b, g 
MTB2.4.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

CMCT  

CAA 
20 

Observación 

directa 
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problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

CSIEE 

 

UNIDADE 8: Figuras planas 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B4.5. A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, 

raio, diámetro.  

B4.8. Uso das TIC no desenvolvemento e asimilación de 

contidos relacionados coa xeometría.  

B4.12. As liñas como percorrido: rectas e curvas, intersección 

de rectas e rectas paralelas  

B4.13. Perímetro das figuras planas. Resolución de problemas 

de xeometría relacionados coa vida cotiá. 

B4.1. Identificar figuras planas e 
corpos xeométricos, nomeando e 
recoñecendo os seus elementos 
básicos (lados, vértices, caras, 
arestas e ángulos).  
B4.2. Coñecer e distinguir a 
circunferencia e o círculo, así 
como os seus elementos básicos.  
B4.4. Saber o que é un ángulo e 

as clases de ángulos. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

g 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os 

elementos básicos dos corpos 

xeométricos (lado, ángulo e vértice). 

CMCT 20 Proba escrita 

b, g 

MTB4.2.1 Coñece e diferencia a 

circunferencia do círculo e distingue os 

seus elementos. 

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita 

b, g 
MTB4.4.1. Distingue entre ángulos 

agudos, rectos e obtusos.  

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita 

b, g 

MTB4.6.1. Resolve problemas 

xeométricos que impliquen dominio dos 

contidos traballados utilizando 

estratexias heurísticas de razoamento.  

CMCT 

CAA 
20 

Proba escrita 

Caderno de clase 

b, g 

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 

20 
Observación 

directa 

3o TRIMESTRE 

UNIDADE 10: Unidades de medida 

Contidos Criterios de avaliación 
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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.  

B3.4. Comparación e ordenación de 

medidas dunha mesma magnitude. 

B3.5. Sumar e restar medidas de lonxitude, 

capacidade e masa ou peso.  

B3.6. Explicación oral e escrita do proceso 

seguido e da estratexia utilizada en 

calquera dos procedementos empregados.  

B3.13. Resolución de problemas de 

medida.  

B3.10. O sistema monetario da Unión 

Europea. Unidade principal: o euro. Valor 

das diferentes moedas e billetes.  

B3.11. Múltiplos e submúltiplos do euro.  

B3.12. Equivalencias entre moedas e 

billetes. 

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.  

B3.2. Operar con diferentes medidas de lonxitude, 

peso/masa, capacidade e tempo.  

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.  

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.  

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do sistema monetario 

da Unión Europea. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, g 

MTB3.1.1. Identifica as unidades do 

sistema métrico decimal. Lonxitude, 

capacidade, masa ou peso.  

CMCT 10 Proba escrita 

b, g 

MTB3.1.2. Mide con diferentes 

instrumentos elixindo a unidade máis 

axeitada para a expresión dunha medida.  

CMCT 

CAA 
10 

Observación 

directa 

g 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade e masa en forma 

simple.  

CMCT 10 Proba escrita 

g 
MTB3.2.2. Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude.  
CMCT 10 

Proba escrita 

Caderno de clase 

b, e, g 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as 

equivalencias entre diversas unidades de 

medida da mesma magnitude. 

CMCT 10 
Observación 

directa 

b, e, g 

MTB3.3.2. Explica de forma oral e por 

escrito os procesos seguidos e as 

estratexias utilizadas en todos os 

procedementos realizados.  

CCL 

CAA 
10 

Observación 

directa 

Caderno de clase 

b, e, g 

MTB3.3.3. Resolve problemas da vida 

real utilizando as unidades de medida 

máis usuais.  

CMCT 

CAA 
10 

Caderno de clase 

Proba escrita 

b, g 
MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as 

equivalencias entre as diferentes 

CMCT 

CAA 
10 

Observación 

directa 
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moedas e billetes do sistema monetario 

da Unión Europea utilizándoas tanto 

para resolver problemas en situacións 

reais como figuradas.  

CSC Proba escrita 

b, g 
MTB3.5.2. Calcula múltiplos e 

submúltiplos do euro.  
CMCT 10 Proba escrita 

b, g 

MTB3.6.1. Resolve problemas de 

medida, utilizando estratexias 

heurísticas e de razoamento. 

CMCT 

CAA 
10 

Observación 

directa 

 

UNIDADE 11: Medida del tiempo 

Contidos Criterios de avaliación 

B3.2. Elección da unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida.  

B3.3. Realización de medición.  

B3.4. Comparación e ordenación de 

medidas dunha mesma magnitude.  

B3.6. Explicación oral e escrita do proceso 

seguido e da estratexia utilizada en 

calquera dos procedementos empregados.  

B3.7. Unidades de medida do tempo e as 

súas relacións.  

B3.8. Lectura en reloxos analóxicos e 

dixitais.  

B3.9. Cálculos con medidas temporais.  

B3.13. Resolución de problemas de 

medida.  

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.  

B3.2. Operar con diferentes medidas de lonxitude, 

peso/masa, capacidade e tempo.  

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.  

B3.4. Coñecer as unidades de medida do tempo e as 

súas relación, utilizándoas para resolver problemas 

da vida diaria. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, g 

MTB3.1.2. Mide con diferentes 

instrumentos elixindo a unidade máis 

axeitada para a expresión dunha medida.  

CMCT 

CAA 
20 

Observación 

directa 

Análise da 

produción 

g 
MTB3.2.2. Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude.  
CMCT 20 Proba escrita 

b, e, g 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as 

equivalencias entre diversas unidades de 

medida da mesma magnitude.  

CMCT 20 Caderno de clase 

b, g 

MTB3.3.2. Explica de forma oral e por 

escrito os procesos seguidos e as 

estratexias utilizadas en todos os 

procedementos realizados.  

CCL 

CAA 
20 

Observación 

directa 

Proba escrita 

b, g 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida 

real utilizando as medidas temporais e as 

súas relacións.   

CMCT 20 Proba escrita 
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UNIDADE 12: Cuerpos geométricos 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B4.5. A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, 

raio, diámetro.  

B4.6. Corpos xeométricos: recoñecemento de prismas, 

pirámides e corpos redondos. Elementos básicos de 

poliedros: caras, vértices e arestas.  

B4.8. Uso das TIC no desenvolvemento e asimilación de 

contidos relacionados coa xeometría. 

B4.1. Identificar figuras planas e 
corpos xeométricos, nomeando e 
recoñecendo os seus elementos 
básicos (lados, vértices, caras, 
arestas e ángulos).  
B4.2. Coñecer e distinguir a 
circunferencia e o círculo, así 
como os seus elementos básicos.  
B4.3. Coñecer e diferenciar os 

poliedros e os corpos redondos, 

así como os seus elementos 

básicos.  

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

g 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os 

elementos básicos dos corpos 

xeométricos (lado, ángulo e vértice). 

CMCT 20 Proba escrita 

b, g 

MTB4.2.1 Coñece e diferencia a 

circunferencia do círculo e distingue os 

seus elementos. 

CMCT 

CAA 
20 Proba escrita 

g 

MTB4.3.1. Identifica corpos redondos e 

poliedros (prisma, pirámide, cilindro, 

cono, esfera...).   

CMCT 20 Proba escrita 

b, g 

MTB4.6.1. Resolve problemas 

xeométricos que impliquen dominio dos 

contidos traballados utilizando 

estratexias heurísticas de razoamento.  

CMCT 

CAA 
20 

Proba escrita 

Caderno de clase 

b, g 

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 

20 
Observación 

directa 

 

2.3.2. Disciplinas específicas 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1o TRIMESTRE 

Contidos Criterios de avaliación 

B1.1. O autocoñecemento. Identificación das 

características persoais e dos trazos de identidade, 

as propias capacidades e necesidades.  

B1.3. O autoconcepto. A autovaloración; os trazos 

de personalidade. A autoconciencia emocional. A 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a tomando decisións meditadas e 

responsables, baseadas nun bo 

autoconcepto.  
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respectabilidade e a dignidade persoal. O estilo 

persoal positivo.  

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  

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.  

B3.2 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. 

B3.3. Estruturas e técnicas da aprendizaxe 

cooperativa.  

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.  

B3.5. A resolución de conflitos. A linguaxe positiva 

na comunicación de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. A transformación do 

conflito en oportunidade. 

B1.2. Construír o estilo persoal baseándose 

na respectabilidade e na dignidade 

persoal.  

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo 

empregando as emocións de forma 

positiva.  

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións, empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal.  

B3.1 Resolver problemas en colaboración, 

poñendo de manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos.  

B3.2 Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e amosando 

condutas solidarias.  

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.  

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.  

B3.5. Comprender a importancia dos 

dereitos da infancia valorando as condutas 

que os protexen. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

m, k 

VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os trazos 

característicos da súa personalidade e 

verbaliza as conclusións. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control 
Probas orais. 

m, k 

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 
10 Proba escrita.  

m 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e ás 

demais persoas. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

5 
Lista de control.  

Probas orais.  

a, m 
VSCB1.3.1. Aplica o autocontrol á toma 

de decisións. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control.  

Probas orais.  
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a, m 

VSC1.3.2. Realiza un adecuado 

recoñecemento e identificación das súas 

emocións e das demais persoas. 

CSC 

CSIEE 
5 

Caderno de clase 
por lista de 
control.  
Traballo persoal. 

a, m 

VSC1.3.3. Expresa os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que 

respecta os dos e das demais nas 

actividades cooperativas. 

CSC 

CSIEE 

CCL 

5 
Lista de control. 
Probas orais. 

m 
VSCB2.1.1. Expresar con claridade 

opinións, sentimentos e emocións. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

5 
Lista de control. 
Probas orais. 

m 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os 

elementos da comunicación verbal e non 

verbal, en consonancia cos sentimentos. 

CCL 

CSC 
5 

Lista de control. 
Probas orais. 

m 
VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 

argumentos.  

CCL 

CSC 
5 

Lista de control. 
Análise da 
produción. 

b, m 

VSCB3.1.1 Establece relacións de 

confianza cos iguais e coas persoas 

adultas. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control. 
Observación 
directa. 

b, m 

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 
5 

Lista de control. 
Observación 
directa. 

a 
VSCB3.3.1. Participa na elaboración das 

normas da aula. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control. 
Análise da 
produción. 

a 
VSCB3.3.2. Respecta as normas do 

centro escolar. 
CSC 10 

Escala de 
valoración. 
Observación 
directa. 

c, m 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa 

axuda dunha persoa adulta, de modo 

construtivo. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control 
Probas orais. 

c, m 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva 

na comunicación de pensamentos e 

intencións nas relacións interpersoais. 

CCL 

CSC 
5 

Escala de 
valoración 
Probas orais. 

c, m 
VSCB3.4.3. Analiza as emocións e 

sentimentos das partes en conflito. 

CSC 

CSIEE 
5 

Traballo persoal 
Caderno de clase 

a 
VSCB3.5.1. Expón os dereitos básicos da 

infancia. 

CSC 

CCL 
10 Proba escrita.  
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2o TRIMESTRE 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B1.6. A responsabilidade. O sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e aos demais. Valoración do 

erro como factor de aprendizaxe e mellora.  

B2.2. Estratexias da linguaxe oral como instrumento 

de comunicación: escoitar, preguntar, argumentar  

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. 

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.  

B3.2 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. 

B1.4. Desenvolver o propio potencial, 

mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 

individuais e compartidos.  

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante 

os problemas.  

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común.  

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 

pensamento de perspectiva con empatía.  

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.  

B3.1 Resolver problemas en colaboración, 

poñendo de manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos.  

B3.2 Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e amosando 

condutas solidarias. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b, m 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando 

o esforzo individual e colectivo para a 

consecución de obxectivos. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, m 

VSCB1.4.2. Asume as súas 

responsabilidades durante a 

colaboración. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, m 

VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación 

responsable da execución das tarefas 

con axuda dunha persoa adulta. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

10 Proba escrita.  

m 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia 

para facer fronte á incerteza, ao medo ou 

ao fracaso. 

CSC 

CSIEE 
5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 
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a 

VSCB1.6.1. Participa na resolución de 

problemas escolares con seguridade e 

motivación.  

CSIEE 

CSC 
5 

Lista de control.  

Probas orais.  

a 
VSCB1.6.2. Define e formula claramente 

problemas de convivencia. 

CSC 

CCL 
10 Caderno de clase. 

b, m, e 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e 

entende a comunicación desde o punto 

de vista da persoa que fala. 

CSC 

CCL 
10 

Lista de control.  

Probas orais.  

b, m, e 

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos 

grupais escoitando activamente, 

demostrando interese polas outras 

persoas. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CCL 

5 

Escala de 

valoración.  

Observación 

directa. 

c, m, e 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando 

expresións para mellorar a 

comunicación. 

CCL 

CSC 
5 

Lista de control.  

Probas orais.  

c, m, e 
VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

CCL 

CSC 
5 

Escala de 

valoración.  

Probas orais. 

b, m 
VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e 

resolve problemas en colaboración. 

CSC 

CSIEE 
5 

Escala de 

valoración. 

Análise de 

produción. 

b 

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a 

ofrecer e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

10 
Lista de control.  

Probas orais.  

b 
VSCB3.2.3. Practica as estratexias de 

axuda entre iguais. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

5 
Lista de control.  

Probas orais.  

b 
VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o 

traballo en equipo. 
CSC 10 

Lista de control.  

Probas orais.  

b 
VSCB3.2.5. Emprega destrezas de 

interdependencia positiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

5 
Lista de control.  

Probas orais.  

3o TRIMESTRE 

Contidos Criterios de avaliación 

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.  

B1.8. A iniciativa persoal. As accións creativas. A consecución de 

logros.  

B1.9. A responsabilidade. Causas e consecuencias das accións 

propias. A toma de decisións persoais meditadas: técnicas e recursos. 

B2.1. Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando 

coordinadamente a 

linguaxe verbal e non 

verbal.  

B2.4. Empregar a aserción.  
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O sentido do compromiso respecto a un mesmo e aos demais. A 

asunción dos propios actos.  

B2.4. A aserción. Exposición e defensa das ideas propias con 

argumentos fundados e razoables empregando estratexias de 

comunicación construtivas.  

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.  

B2.6.A intelixencia interpersoal. A empatía: atención, escoita activa, 

observación e análise de comportamentos. O altruísmo.  

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.  

B2.8. As condutas solidarias. A disposición de apertura cara aos 

demais: compartir puntos de vista e sentimentos. As dinámicas de 

cohesión de grupo.  

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.  

B3.7. 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 desigualdades entre mulleres e homes no mundo  

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. 

B2.5. Dialogar creando 

pensamentos compartidos 

con outras persoas para 

atopar o mellor 

argumento.  

B2.6. Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades 

sociais.  

B2.7. Actuar con tolerancia 

comprendendo e 

aceptando as diferenzas.  

B2.8. Contribuír á mellora 

do clima do grupo, 

amosando actitudes 

cooperativas e 

establecendo relacións 

respectuosas.  

B3.6. Participar 

activamente na vida cívica 

valorando a igualdade de 

dereitos e 

corresponsabilidade de 

homes e mulleres.  

B3.7. Valorar as normas de 

seguridade viaria, 

analizando as causas e 

consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

Obxectivo Estándares Competencias % Instrumento 

b 

VSCB1.7.1. Reflexiona, respondendo a 

preguntas, as consecuencias das súas 

accións.  

CSC  

CSIEE 
5 

Lista de control. 

Probas orais. 

b 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de 

respecto cara aos demais en situacións 

formais e informais da interacción social.  

CSC  

CSIEE 
5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

e, m 
VSCB2.4.1. Expresa abertamente as 

propias ideas.  

CCL  

CSC  

CSIEE 

5 
Lista de control. 

Probas orais. 

e, m VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva.  
CCL  

CSC 
5 

Escala de 

valoración. 

Probas orais. 

m 

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha 

persoa adulta, diferentes ideas e 

CCL  

CSC  

CAA 

5 
Lista de control. 

Probas orais. 
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opinións para atopar os seus aspectos 

común. 

m 
VSCB2.6.1. Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas.  
CSC 5 

Lista de control. 

Probas orais. 

c, m 

VSCB2.6.2. Participa activamente en 

actividades que contribúen á cohesión 

dos grupos sociais aos que pertence.  

CSC  

CSIEE 
5 

Lista de control. 

Probas orais. 

a 
VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 

diferenzas individuais.  
CSC 10 

Lista de control. 

Observación 

directa 

a 
VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as 

calidades doutras persoas.  
CSC 5 

Lista de control. 

Análise da 

produción dos 

nenos. 

c, m 
VSCB2.8.1. Forma parte activa das 

dinámicas do grupo.  

CSC  

CSIEE 
5 

Lista de control.  

Probas orais. 

c, m 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións 

emocionais amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e a confianza 

mutua.  

CSC  

CSIEE 
5 

Lista de control. 

Probas orais. 

d, m 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do 

outro sexo en diferentes situacións 

escolares.  

CSC 

CSIEE 

CSC 

CSIEE 

5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

d, m 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do seu 

sexo.  

CSC 

CSIEE 

CSC 

CSIEE 

10 
Lista de control. 

Caderno de aula. 

n 

VSCB3.7.1. Colabora en campañas 

escolares sobre a importancia do 

respecto das normas de educación viaria.  

CSC  

CSIEE 
5 

Lista de control. 

Análise da 

produción 

escrita. 

n 
VSCB3.7.2 Expón as causas de diferentes 

accidentes de tráfico.  

CSC  

CCL 
10 Proba escrita. 

n 
VSCB3.7.3. Explica as consecuencias de 

diferentes accidentes de tráfico.  

CSC  

CD  

CMCT  

CCL 

10 Proba escrita. 
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2.3.3. Disciplinas de libre configuración específica 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1o TRIMESTRE 

Contidos 

B1.1. Comprensión e valoración de textos orais sinxelos procedentes da radio, da 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.  

B1.2. Uso de documentos impresos, dixitais e audiovisuais para obter, informacións relevantes para 

realizar tarefas de aprendizaxe.  

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).  

B1.6. Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes orais: 

entoación, ritmo e xestualidade.  

B1.7. Produción de textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación social coa axuda de 

modelos sinxelos e en situación de simulación.  

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. 

B3.1. Uso das estratexias de planificación, de textualización e revisión como partes do proceso 

escritor.  

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. 

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.  

B4.2. Uso das normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas nos escritos.  

B4.3. Comparación e transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de 

orde, segmentación e recomposición, para xulgar sobre a gramaticalidade dos resultados.  

B4.6. Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións (adición, causa), en 

relación coa composición de textos.  

B4.7. Uso do dicionario, en papel ou electrónico, de xeito guiado.  
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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.  

B5.1. Escoita, memorización e reprodución de textos procedentes da literatura popular oral galega 

(adiviñas, 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. 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e aos intereses 

do alumnado.  

B5.5. Lectura guiada de poemas, de relatos e de obras, recoñecendo as características dalgúns 

modelos. 

Criterios de avaliación 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos dos medios de comunicación, extraen-do o sentido global e 

información específica.  

B1.2. Utilizar os documentos audiovisuais como instrumento de aprendizaxe.  

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.  

B1.6. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados.  

B1.7. Elaborar textos orais sinxelos propios dos me-dios de comunicación.  

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs infantís, libros, carteis).  

B3.1. Usar, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.  

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.  

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.  

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas.  

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental nas 

producións orais e escritas.  

B4.5. Usar o dicionario en papel ou electrónico, de xeito guiado.  

B4.6. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e palabras 

polisémicas básicas, para comprender e producir textos.  
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B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, procedentes da literatura galega en 

xeral, e da literatura galega popular en particular.  

B5.2. Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes soportes.  

B5.3. Identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados.  

B5.5. Participar activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios. 

UNIDADE 1: Tes unha carta! 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, e 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais 

dun texto oral sinxelo dos medios de 

comunicación, extraendo o sentido 

global da mensaxe. 

CCL 

CAA 
10 Caderno de clase. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 

Análise da 

produción dos 

nenos. 

b, e, i, j 

LGB2.1.6. Emprega o dicionario, de xeito 

guiado, para resolver as dúbidas de 

vocabulario que atopa nos textos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 Caderno de clase.  

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

e 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñece nestes 

enunciados, palabras. 

CCL 

CAA 
10 

Observación 

directa. 

b, e 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas producións 

escritas, con especial atención ás 

maiúsculas 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

e 
LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os 

signos de puntuación. 
CCL 20 Proba escrita. 

b, d, e, i, o 

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 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, d, e, o 

LGB5.3.1. É quen de identificar o xénero 

literario ao que pertencen uns textos 

dados: narrativa, poesía e teatro. 

CCL 

CCEC 
10 Proba escrita. 

 

UNIDADE 2: Cóntame un conto  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, e 
LGB1.1.3. Elabora un breve resumo, a 

partir de preguntas, dun texto oral 

CCL 

CAA 
15 Proba escrita. 
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sinxelo e valora os informativos da radio 

e da televisión como fonte de 

información. 

b, e, i 

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos 

impresos, audiovisuais e dixitais para 

obter a información máis importante e 

necesaria. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, e, i 

LGB1.2.2. Selecciona informacións 

relevantes dos documentos audiovisuais 

para realizar tarefas de aprendizaxe. 

CCL 

CD 

CSS 

CSC 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, e, i, j 

LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante de textos sinxelos procedentes 

dos medios de comunicación social ou 

propios de situacións cotiás. 

CCL 

CD 

CSC 

10 Proba escrita. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 Proba escrita.  

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

a, b, e, o 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 

soportes, textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos. 

CCL 

CAA 

CD 

10 

Proba escriba.  

Rúbrica.  

Caderno de clase. 

b, e, i, o LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos. 
CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

b, d, e 

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 
10 

Análise da 

produción dos 

nenos.  

 

UNIDADE 3: Cociñamos!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

b, e, i, j 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais 

dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 

expositivo). 

CCL 15 Proba escrita. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 Proba escrita.  

a, b, e 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do 

texto, antes de comezar a escribir, 

xerando ideas, seleccionando e 

estruturando a información. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

10 

Rúbrica.  

Análise da 

produción.  
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a, b, e 
LGB3.1.2. Elabora o texto, con 

coherencia xeral e de xeito creativo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 

Proba escrita.  

Rúbrica.  

Caderno de clase. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

e 

LGB4.1.3. Separa as sílabas que 

conforman cada palabra, diferenciando a 

sílaba tónica das átonas. 

CCL 

CAA 
15 Proba escrita. 

e 
LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos e 

antónimos. 

CCL 

CAA 
15 Proba escrita. 

b, d, e 

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 
5 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

 

UNIDADE 4: Infórmate! 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, e 
LGB1.1.2. Identifica quen, que e onde 

nunha noticia. 

CCL 

CSC 
5 Proba escrita. 

a, c, d, e, o 
LGB1.5.6. Participa na conversa 

formulando e contestando preguntas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

5 

Lista de control.  

Observación 

directa.  

a, b, c 

LGB1.6.2. Elabora un discurso oral 

cohesivo, utilizando algúns nexos 

básicos. 

CCL 5 

Lista de control.  

Observación 

directa.  

a, b, e 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, claro, 

cunha pronuncia e entoación axeitadas e 

propias da lingua galega. 

CCL 5 

Lista de control.  

Observación 

directa.  

b, e 

LGB1.7.1. Elabora textos orais sinxelos 

propios dos medios de comunicación 

mediante simulación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

10 Lista de control.  

b, e, i, j 
LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun 

texto. 
CCL 10 Caderno de clase. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 
Análise da 

produción. 

a, b, e 
LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os 

signos de puntuación (punto, coma, dous 
CCL 10 

Rúbrica.  

Proba escrita.  
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puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación). 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica. 

a, b, e, o 

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos 

(noticias) e publicitarios (anuncios e 

carteis) de xeito creativo. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

10 
Rúbrica.  

Caderno de clase. 

e 
LGB4.1.4. Identifica nun texto 

substantivos. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

e 
LGB4.6.2. Recoñece e usa palabras 

polisémicas básicas. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

 

2o TRIMESTRE 

Contidos 

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).  

B1.5. 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).  

B1.6. Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes orais: 

entoación, ritmo e xestualidade.  

B1.11. Comparación de textos orais sinxelos producidos en diferentes variedades dialectais da 

lingua galega.  

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.  

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 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.  



61 
 

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).  

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da información e das bibliotecas para obter información e 

modelos para a lectura.  

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.  

B3.1. Uso das estratexias de planificación, de textualización e revisión como partes do proceso 

escritor.  

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. 

B3.4. Produción de textos relacionados co ámbito académico para comunicar información 

(cuestionarios, resumos, descricións, explicacións).  

B3.6. Uso guiado de programas informáticos de procesamento de textos.  

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.  

B4.2. Uso das normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas nos escritos.  

B4.5. Inserción e coordinación de oracións como instrumento na mellora da composición escrita.  

B5.4. Lectura guiada e expresiva de textos narrativos da literatura infantil, adaptacións breves de 

obras literarias clásicas e literatura actual en diversos soportes.  

B5.7. Dramatización e lectura dramatizada de situacións de textos literarios. 

Criterios de avaliación 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico.  

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.  

B1.6. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados.  

B1.11. Comparar textos orais sinxelos producidos en diferentes variedades dialectais da lingua 

galega.  

B1.12. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral.  

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs infantís, libros, carteis).  
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B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de sinxelos gráficos, e 

ilustracións.  

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e resumir o seu contido.  

B2.7.Usar as bibliotecas de aula, e de centro, respectando as normas básicas de funcionamento, e 

participar en actividades literarias.  

B2.8. Ter interese por ter unha biblioteca propia.  

B3.1. Usar, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.  

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.  

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal.  

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos. 

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.  

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas.  

B4.5. Usar o dicionario en papel ou electrónico, de xeito guiado.  

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos. 

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e culturais. 

UNIDADE 5: Visitamos unha exposición  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, e, o 

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 
10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, d, e, o 

LGB1.12.2. Recoñece a validez da lingua 

galega para conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

20 Proba escrita. 

a, b, e, i 

LGB2.7.1. Utiliza as biblioteca de aula e 

de centro respectando as normas básicas 

do seu o funcionamento. 

CCL 

CAA 

CSC 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, b, e, i 

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 

5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 
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a, b, e, i 
LGB2.7.3. Participa en actividades 

literarias do centro. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Análise da 

produción.  

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

20 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

a, b, e, o 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de 

textos (narrativos e descritivos) seguindo 

un guión establecido. 

CCL 

CAA 
10 

Proba escrita.  

Rúbrica.  

b, e, i, o 
LGB4.1.4. Identifica nun texto 

adxectivos. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

 

UNIDADE 6: Fágome poeta! 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, e, o 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo 

adecuadamente. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, d, e, o 

LGB1.12.1. Identifica a lingua galega oral 

con diversos contextos profesionais: 

sanidade, educación, medios de 

comunicación... 

CCL 

CCEC 
10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

b, e 

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 

10 Proba escrita. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 Proba escrita. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita. 

Rúbrica. 

a, b, e, o 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 

empregando algúns elementos de 

cohesión. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Rúbrica.  

Caderno de clase. 

e 
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 

palabras dadas e é quen de cambialo. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita.  

b, e, j 
LGB4.5.1. Usa o dicionario en papel ou 

dixital de xeito guiado. 

CCL 

CAA 

CD 

10 
Análise da 

produción.  

b, e, i, o 

LGB4.6.1. Recoñece palabras derivadas e 

compostas, identificando e formando 

familias de palabras. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 
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b, e 

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 
10 Rúbrica.  

 

UNIDADE 7: Cómics  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, e, o 

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 

10 
Lista de control.  

Probas orais.  

a, d, e, o 

LGB1.11.1. Compara textos orais sinxelos 

producidos en diferentes variedades 

dialectais da lingua galega. 

CCL 

CCEC 
10 

Lista de control.  

Observación 

directa.  

b, e 

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 

10 Proba escrita. 

b, e 
LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 
10 Proba escrita. 

a, b, e 
LGB2.8.1. Coida, conserva e organiza os 

seus libros. 

CCL 

CAA 

CSC 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

a, b, e, j 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómics. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

10 

Rúbrica.  

Análise da 

produción. 

b, e, i, j 

LGB3.6.2. Ilustra creativamente os seus 

textos con imaxes redundantes co seu 

contido. 

CCL 

CD 

CSIEE 

10 Proba escrita. 

e 
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental 

adecuada nas súas producións. 
CCL 10 

Rúbrica.  

Proba escrita. 

a, d, e, o 

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 Probas orais. 

 



65 
 

UNIDADE 8: Abrimos o pano!  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, c, d, e, o 
LGB1.5.1. Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios orais. 

CCL 

CSC 

CAA 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, c, d, e, o 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das 

persoas participantes nos intercambios 

orais. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 Proba escrita. 

b, e 
LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de 

preguntas, dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 
15 Proba escrita. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

a, b, e, o 

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 

CAA 

CSIEE 

15 

Proba escrita.  

Caderno de clase.  

Análise da 

produción. 

b, e 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas producións 

escritas, con especial atención ás 

maiúsculas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 Rúbrica.  

b, d, e 

LGB5.5.1. Participa activamente en 

dramatizacións de situacións e de textos 

literarios. 

CCL 10  Probas orais. 

a, d, e, o 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por 

coñecer outros costumes e formas de 

relación social, respectando e valorando 

a diversidade cultural. 

CCL 

CCEC 
10 Probas orais. 

3o TRIMESTRE 

Contidos 

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).  

B1.4. Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas, respectando as opinións de quen 

fala e sen interrupcións inadecuadas.  

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas (expresións espontáneas, 

informacións, conversas reguladores da convivencia, discusións ou instrucións) con valoración e 
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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).  

B1.6. Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes orais: 

entoación, ritmo e xestualidade.  

B1.8. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida.  

B1.9. Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas.  

B1.10. Uso, de forma xeral, dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  

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. 

B2.4. 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. 

B2.5. Subliñado e resumo da información relevante dun texto sinxelo adecuado ao seu nivel.  

B2.6. Iniciación ás estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de hipóteses, 

relectura...).  

B2.9. Uso da biblioteca respectando as súas normas de funcionamento e 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.  

B3.1. Uso das estratexias de planificación, de textualización e revisión como partes do proceso 

escritor.  

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.  

B3.5. Creación de textos sinxelos con intención informativa utilizando a linguaxe verbal e non 

verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics.  

B3.6. Uso guiado de programas informáticos de procesamento de textos.  

B3.7. Utilización de elementos gráficos e paratextuais sinxelos, para facilitar a comprensión 

(ilustracións, subliñados, gráficos e tipografía).  

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.  

B4.2. Uso das normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas nos escritos.  
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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. 

B4.6. Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións (adición, causa), en 

relación coa composición de textos.  

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.  

B5.4. Lectura guiada e expresiva de textos narrativos da literatura infantil, adaptacións breves de 

obras literarias clásicas e literatura actual en diversos soportes. 

Criterios de avaliación 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico.  

B1.4. Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as opinións dos e das demais.  

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.  

B1.6. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados.  

B1.8. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.  

B1.9. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.  

B1.10. Usar, de forma xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs infantís, libros, carteis).  

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura.  

B2.5. Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e modelos para 

a lectura.  

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á súa idade e aos seus 

intereses.  

B2.9. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación 

e de lecer.  

B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.  

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para comunicar información.  

B3.5. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.  

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos. 

B3.7. Escribir os textos establecidos no Plan de escritura.  
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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.  

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas.  

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental nas 

producións orais e escritas.  

B4.4. Recoñecer e empregar conectores básicos.  

B4.6. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e palabras 

polisémicas básicas, para comprender e producir textos.  

B4.7. Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.  

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.  

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos. 

UNIDADE 9: Coñecemos a música galega  

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, c, e 
LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa 

que fala. 

CCL 

CSC 
10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, d, e, o 
LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, unha 

linguaxe non sexista. 

CCL 

CSC 
10 Probas orais.  

a, d, e, o 
LGB1.10.2. Identifica o uso de linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

CCL 

CSC 
10 Caderno de clase. 

b, e, i, j 
LGB2.1.4. Interpreta, personificacións e 

hipérboles en textos sinxelos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 Proba escrita. 

a, b, e, m 

LGB2.10.1. Selecciona textos do seu 

interese, en función dos seus gustos e 

preferencias. 

CCL 10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica. 

b, e 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do 

ámbito académico moi sinxelos 

(cuestionarios, resumos, descricións, 

explicacións...) para obter e comunicar 

información. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 

Rúbrica.  

Análise da 

produción.  

e 

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as 

normas morfosintácticas de colocación 

do pronome átono. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 Proba escrita.  
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e 
LGB4.4.1. Usa diversos conectores 

básicos entre oracións: adición e causa. 

CCL 

CAA 
10 Rúbrica. 

b, d, e 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce 

textos sinxelos procedentes da literatura 

popular oral galega (adiviñas, lendas, 

contos, poemas, cancións, ditos) e da 

literatura galega en xeral. 

CCL 

CAA 

CCEC 

10 Probas orais.  

 

UNIDADE 10: Cambiamos de aires 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, c, e 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e 

das demais, en conversas e exposicións 

sen interromper. 

CCL 

CSC 
10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

b, d, e 

LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e 

achegas dos e das demais e contribúe ao 

traballo en grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 

Lista de control.  

Observación 

directa.  

e 

LGB1.9.1. Interésase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

10 
Lista de control.  

Probas orais.  

b, e, i, j 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 
Proba escrita.  

Caderno de clase. 

b, e 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 

posible contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as ilustracións. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

10 

Proba escrita.  

Análise da 

produción. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

b, d, e, i, j 

LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, 

programas informáticos de 

procesamento de texto. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

10 Lista de control. 

b, e, i, o 

LGB4.6.1. Recoñece palabras derivadas e 

compostas, identificando e formando 

familias de palabras. 

CCL 

CAA 
20 Proba escrita. 

 

UNIDADE 11: Animalario 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, e, o LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 
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a, b, e 

LGB1.6.1. Elabora un discurso oral 

coherente, utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

CCL 

CAA 
10 

Lista de control.  

Probas orais. 

a, b, c, e, o 

LGB1.5.4. Emprega unha postura e 

xestualidade que transmite 

predisposición para interactuar cos 

demais. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Lista de control.  

Probas orais. 

b, e 

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar a 

comprensión, cando é preciso. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

15 

Proba escrita.  

Análise da 

produción.  

b, e 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as 

tecnoloxías da información para obter 

información e modelos para a lectura. 

CCL 

CD 

CAA 

10 

Lista de control. 

Observación 

directa. 

a, b, e 

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

10 Lista de control.  

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

b, e, i, j 

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 

paratextuais sinxelos (ilustracións, 

subliñados, gráficos e tipografía) para 

facilitar a comprensión dos textos. 

CCL 

CD 

CSIEE 

10 Caderno de clase.  

e LGB4.1.2. Identifica as formas verbais 
CCL 

CAA 
15 Proba escrita. 

 

UNIDADE 12: A xogar! 

Obxectivo Estándar Competencias % Instrumento 

a, b, c, e, o 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en 

calquera situación de comunicación 

dentro da aula e valora o seu uso fóra 

dela 

CCL 

CCEC 

CSC 

10 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, b, c, e, o 
LGB1.5.5. Exprésase cunha pronuncia e 

dicción correctas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

5 
Lista de control.  

Probas orais.  

b, e 

LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado 

dicionarios dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE 

5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, b, e 
LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as 

palabras. 

CCL 

CAA 
10 

Lista de control.  

Probas orais.  

a, b, e 
LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta 

sen dificultade. 
CCL 5 Probas orais.  
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a, b, e 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados e 

próximos á súa experiencia, en silencio, 

sen dificultade. 

CCL 

CSC 
5 Probas orais. 

a, b, e 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Proba escrita.  

Rúbrica.  

a, b, e, o 

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 

10 Rúbrica. 

a, b, e, o 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

CCL 

CSC 
5 

Lista de control.  

Análise da 

produción. 

b, e 

LGB4.2.1. Aprecia o valor social das 

normas ortográficas e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

5 

Lista de control.  

Análise da 

produción. 

b, e 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas producións 

escritas, con especial atención ás 

maiúsculas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

10 
Rúbrica.  

Proba escrita. 

a, d, e, h, 

m, o 

LGB4.7.1. Valora a lingua galega dentro 

da realidade plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

CCL 

CCEC 
5 

Lista de control.  

Observación 

directa. 

a, d, e, m, 

o 

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 
5 Probas orais.  

b, e, o 

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 
10 

Rúbrica.  

Caderno de clase.  

2.4. Criterios concretos de avaliación 

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 que figuran nas táboas cos contidos. 
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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 estableceranse 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 centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os alumnos e as 

alumnas ao rematar o terceiro curso de educación primaria, segundo dispoña a Consellería 

con competencias en materia de educación, na que se comprobará o grao de dominio das 

destrezas, as capacidades e as habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo 

e resolución de problemas en relación co grao de adquisición da competencia en 

comunicación lingüística e da competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as medidas 

ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de 

resultados colectivos ou individuais que permitan resolver as dificultades, en colaboración 

coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 

2.5. Mínimos esixibles 

Área de Ciencias Naturais 

✓ Sabe buscar información, seleccionando as ideas máis importantes, de xeito guiado. 

✓ É quen de traballar de maneira autónoma. 

✓ Obtén información a partir da observación sinxela do seu contorno. 

✓ Desenvolve estratexias que lle axuden ao estudo.  

✓ É quen de recoñecer a morfoloxía externa no propio corpo e nas persoas que o 

rodean.  

✓ Diferencia os seus órganos, recoñecendo a súa función. 

✓ Mantén unha hixiene e alimentación axeitadas. 

✓ Identifica algunhas causas que producen as enfermidades máis comúns.  

✓ Coñece os nutrientes máis importantes dos alimentos na dieta diaria. 

✓ Sabe elaborar un menú saudable para a súa idade. 

✓ Diferencia animais vertebrados de invertebrados, segundo as súas características.  
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✓ Recoñece as partes dunha planta e a súa clasificación xeral. 

✓ Fai un esquema sinxelo das características dos animais e plantas 

✓ Coñece as funcións dos seres vivos e explícaas de xeito sinxelo.  

✓ É quen de explicar o ciclo vital a partir da propia experiencia.  

✓ Recoñece algunhas fontes de enerxía e o seu uso na vida cotiá. 

✓ É quen de seleccionar o lixo e aforrar enerxía.  

✓ Coñece os cambios do estado da auga. 

✓ Realiza experiencia sinxelas para identificar movemento e forza.  

✓ Realiza experiencia sinxelas para diferenciar distintas densidades. 

✓ Coñece obxectos, aparellos e máquinas sinxelas.  

✓ Identifica a enerxía que empregan algúns obxectos, aparellos e máquinas sinxelas.  

✓ Identifica oficios en función das ferramentas e máquinas que empregan.  

✓ Constrúe, con axuda, algún aparello sinxelo.  

Área de Ciencias Sociais 

✓ Sabe buscar informacións sinxelas, seleccionando de xeito guiado as ideas máis 

importantes. 

✓ Iníciase na realización de tarefas de maneira autónoma.  

✓ Identifica a terminoloxía da área, comprendendo textos sinxelos.  

✓ Identifica os principais elementos do Sistema Solar.  

✓ Sabe que a Terra ten dous movementos e dous Polos. 

✓ Identifica o día e a noite e as características propias de cada estación.  

✓ Identifica a Lúa como satélite da Terra.  

✓ Nomea as capas da terra. 

✓ Identifica os volcáns e o risco que supoñen.  

✓ Recoñece as distintas formas de representación da Terra.  

✓ Diferencia planos de mapas.  

✓ É quen de orientarse no espazo pola posición de Sol. 

✓  Identifica fenómenos atmosféricos. 

✓  Identifica os aparatos de medida atmosféricos máis sinxelos. 

✓ Sabe interpretar gráficos básicos.  

✓ Recoñece e interpreta a simboloxía sinxela dos mapas do tempo. 

✓ Diferencia entre clima e tempo atmosférico. 
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✓ Sitúa as grandes zonas climáticas do planeta. 

✓ Nomea ordenadamente as distintas fases do ciclo da auga. 

✓ Identifica e nomea os diferentes tipos de paisaxe. 

✓ Diferencia nun mapa os elementos orográficos máis importantes da comunidade 

autónoma. 

✓ Recoñece a acción negativa dos humanos sobre o medio ambiente. 

✓ Explica a problemática da contaminación atmosférica. 

✓ Propón algunhas medidas para ter un consumo responsable. 

✓ Explica a organización da súa localidade. 

✓ Recoñece un barrio antigo e a súa importancia histórica. 

✓ Recoñece a cultura da súa autonomía como fonte de enriquecemento. 

✓ Interpreta os datos dunha gráfica poboacional sinxela. 

✓ Diferencia materia prima de produto elaborado.  

✓ Respecta e cumpre as normas básicas de circulación. 

✓ Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico.  

✓ Sitúa algúns feitos destacados na liña do tempo e distingue as principais épocas da 

historia.  

✓ Identifica no tempo e no espazo algúns acontecementos da Prehistoria e a Idade 

Antiga de Galicia. 

✓ Distingue entre prehistoria e historia.  

✓ Sinala algúns aspectos relacionados coa forma de vida da cultura castrexa.  

✓ Identifica vestixios do pasado e recoñece o seu valor como fonte histórica.  

✓ Valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico. 

Área de Lingua Castelá 

✓ Sabe expresarse oralmente con claridade.  

✓ Respecta a quenda de palabra e escoita con atención.  

✓ Complementa as palabras con xestos na súa comunicación oral.  

✓ Pronuncia con boa dicción.  

✓ Emprega as tecnoloxías como apoio das súas exposicións orais.  

✓ Coñece o significado do léxico apropiado á súa idade.   

✓ Diferencia os distintos tipos de textos.  

✓ Comprende as súas mensaxes.  
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✓ Contesta preguntas sinxelas sobre o escoitado.  

✓ É quen de aplicar o escoitado na realización de exercicios de aprendizaxe.  

✓ Busca información nas novas tecnoloxías con axuda.  

✓ Redacta unha noticia sinxela.  

✓ Resume de xeito oral o escoitado.  

✓ Memoriza textos literarios breves e adaptados á súa idade.  

✓ É quen de dramatizar un texto sinxelo e breve.  

✓ Expón textos orais breves en diferentes formatos, segundo o modelo.  

✓ Emprega nexos básicos de unión nas súas exposicións, mantendo unha estrutura e 

coherencia.   

✓ Escoita e pregunta para asegurar a comprensión.   

✓ Ten unha fluidez lectora adecuada á súa idade, manténdoa en calquera tipo de texto.  

✓ Mantén a atención nunha lectura silenciosa.   

✓ Resume textos de calquera formato.  

✓ Diferencia os diferentes tipos de textos.  

✓ Elabora un glosario co novo léxico aprendido.  

✓ Recoñece algunhas palabras clave nun texto. 

✓ Emprega os coñecementos adquiridos como apoio á comprensión dun texto.  

✓ Supón de que trata un texto coa axuda do título ou das ilustracións. 

✓ Relaciona imaxes e texto.  

✓ Iníciase no emprego do dicionario con axuda dun adulto.  

✓ Desfruta coa lectura.  

✓ Escolle textos acomodados ao seu gusto lector.  

✓ Inventa un título para un texto lido.  

✓ Investiga en diferentes fontes para obter información. 

✓ Coida e organiza o material.  

✓ Diferencia a información veraz da publicidade con axuda. 

✓ Identifica a finalidade dos diferentes tipos de texto empregados en cada situación. 

✓ Redacta textos sinxelos empregando elementos de cohesión dos diferentes tipos de 

texto. 

✓ Respecta as normas gramaticais e ortográficas propias do nivel.  

✓ Reproduce textos ditados sinxelos.  
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✓ Ten boa caligrafía e presentación dos seus traballos.  

✓ Valora as súas producións escritas e as dos seus compañeiros.  

✓ Emprega estratexias que lle sirvan para a revisión e corrección das súas creacións.  

✓ Elabora borradores onde aplicar as estratexias de corrección.  

✓ Elabora gráficas sinxelas. 

✓ Crea textos en diferentes formatos e ilústraos.  

✓ Utiliza unha linguaxe positiva e respectuosa.  

✓ Elabora textos en formato dixital.  

✓ Crea textos acomodados á súa idade naqueles formatos traballados.  

✓ Recoñece nun texto as diferentes categorías gramaticais dadas. 

✓ Emprega con corrección os tempos verbais nos textos.  

✓ Diferencia familias de palabras sinxelas.  

✓ Coñece e emprega correctamente as normas ortográficas dadas.   

✓ Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas... cando o texto ou as actividades 

así o requiran.  

✓ Crea palabras derivadas utilizando prefixos e sufixos.  

✓ Diferencia o suxeito e o predicado en oracións simples sinxelas.   

✓ Recoñece o nome e o emprega na elaboración de textos.  

✓ Aplicar as normas de concordancia do xénero e o número na expresión oral e escrita.  

✓ Diferencia sílaba tónica de átona.  

✓ Aplica as normas de acentuación.  

✓ Emprega con corrección os signos de puntuación.  

✓ Busca e utiliza programas educativos dixitais, como reforzo da súa aprendizaxe.   

✓ Valora, respectar e utiliza as linguas da súa comunidade.   

✓ É quen de diferenciar a sintaxe de cada unha das linguas da súa comunidade.  

✓ Desfruta e respecta a lectura de diferentes tipos de textos literarios. 

✓ Elabora, de maneira moi sinxela, pequenos comentarios literarios. 

✓ Recoñece algunhas figuras literarias.   

✓ Valora a nosa tradición literaria oral.  

✓ Crea textos literarios sinxelos, segundo modelo de diferentes formatos. 

✓ Memoriza textos breves de carácter literario.  

✓ Dramatiza os textos memorizados.  
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✓ Valora as linguas como vehículo de transmisión das nosas ideas e emocións. 

Área de Matemáticas 

✓ Comprende o enunciado dun problema.  

✓ Reflexiona sobre o proceso de resolución dun problema, identificando a operación 

requirida para a súa resolución.   

✓ Plantexa preguntas para chegar á resolución.  

✓ Iníciase no uso da calculadora.  

✓ Recoñece os números ata o 10.000.  

✓ É capaz de facer aproximacións.  

✓ Realiza series numéricas sinxelas, tanto ascendentes coma descendentes. 

✓ Recoñece e le as cantidades ata o 10.000 nos textos. 

✓ Interpreta o valor dunha cifra segundo a súa posición.  

✓ Contrúe as táboas de multiplicar oralmente.  

✓ Utiliza a multiplicación en problemas.  

✓ Sabe buscar o produto nunha táboa numérica.  

✓ Fai divisións sinxelas.  

✓ Coñece os termos da multiplicación e a división.  

✓ Resolve problemas sinxelos coas operacións traballadas.  

✓ Comprende os pasos a seguir do problema, comprobando as súas operación e o 

resultado.  

✓ Recoñece e diferencia as unidades do sistema métrico decimal.  

✓ É quen de elixir o instrumento de medida máis axeitado ao que ten que medir. 

✓ Suma e resta medidas do sistema métrico decimal. 

✓ Ordena medidas dunha mesma magnitude.  

✓ Recoñece equivalencias entre distintas unidades de medida da mesma magnitude.  

✓ Explica brevemente os procesos seguidos para realizar os procedementos.  

✓ Resolve sinxelos problemas da vida cotiá.  

✓ É quen de resolver problemas sinxelos relacionados coas medidas de tempo.  

✓ Coñece o valor das moedas e sabe utilizalas na vida diaria.  

✓ Calcula múltiplos e submúltiplos do euro.  

✓ É quen de razoar problemas sinxelos.  

✓ Comprende os pasos a seguir do problema, comprobando as súas operación e o 
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resultado.  

✓ Identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos.  

✓ Identifica os elementos básicos da circunferencia e círculo.  

✓ Identifica corpos redondos e poliedros.  

✓ Distingue entre as diferentes clases de ángulos.  

✓ Elabora planos e itinerarios sinxelos do entorno familiar.  

✓ Emprega o vocabulario propio da materia para explicar un percorrido. 

✓ Resolve problemas xeométricos sinxelos.  

✓ Comprende os pasos a seguir do problema, comprobando as súas operación e o 

resultado.  

✓ Recolle información para construír táboas.  

✓ Ordena os datos obtidos.  

✓ Interpreta gráficas e extrae a información. 

Área de Valores Sociais e Cívicos 

✓ Identifica os trazos da súa personalidade.  

✓ Sabe expresar como é, recoñécese nos trazos que fan del ou dela os demais.  

✓ É quen de comprometerse.  

✓ Aplica un certo autocontrol á toma de decisións. 

✓ Recoñece as súas emocións e as alleas. 

✓ Expresa as súas necesidades e emocións.  

✓ É quen de traballar en equipo e acadar uns obxectivos.  

✓ Asume certa responsabilidade no traballo conxunto. 

✓ É quen de autoavaliar o seu traballo e actuacións con axuda.  

✓ Emprega estratexias básicas fronte á incerteza, o medo ou o fracaso.  

✓ Participa na resolución de problemas.  

✓ Identifica os problemas de convivencia.   

✓ Analiza os seus actos con axuda.  

✓ É respectuoso cos demais.  

✓ Expresa con certa claridade a súa opinión ou emocións.  

✓ É respectuoso nas súas exposicións e argumentacións.  

✓ É comprensivo coas opinións dos demais.  

✓ Amósase participativo e colaborador.  
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✓ Mostra interese nos relatos dos demais.  

✓ Expresa as súas ideas.  

✓ Emprega linguaxe positiva.  

✓ Contrasta diferentes opinións con axuda.  

✓ Emprega diferentes habilidades sociais nas súas relacións. 

✓ Participa e colabora nos proxectos comúns.  

✓ Respecta aos demais, recoñecendo as súas calidades.  

✓ Relaciónase dun xeito afectuoso cos demais.  

✓ Establece algunhas relacións de confianza no grupo de iguais e con algúns adultos. 

✓ Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.  

✓ Amósase positivo e aberto a outras opinións.  

✓ Móstrase disposto a aprender.  

✓ Emprega estratexias para prestar a súa axuda. 

✓ Coñece e respecta as normas no traballo en equipo. 

✓ Ten actitude positiva. 

✓ Mostra interese e participa na elaboración das normas da aula.  

✓ Coñece e cumpre as normas do Centro.  

✓ Resolve conflitos con axuda dun adulto. 

✓ Emprega unha linguaxe positiva.  

✓ É quen de empatizar e analizar situacións.  

✓ Coñece algúns dos dereitos fundamentais dos nenos.  

✓ Respecta o dereito á igualdade entre homes e mulleres.  

✓ Mantén unha actitude aberta ante calquera actividade, sen diferenciar por sexos.  

✓ Transmite o respecto polas normas de educación viaria.  

✓ Analiza e expón as razón dos accidentes de tráfico.  

✓ Expón as consecuencias dos accidentes de tráfico. 

Área de Lingua Galega 

✓ Comprende a mensaxe dun texto escoitado.  

✓ Recoñece as partes fundamentais dunha noticia.  

✓ Conta brevemente o escoitado sobre un texto nos medios de comunicación.  

✓ Investiga para obter información.  

✓ Obtén informacións relevantes dun documento audiovisual. 
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✓ Argumenta e dialoga con coherencia nunha conversa entre iguais.  

✓ Extrae a información máis importante dunha exposición oral na aula. 

✓ Expón as súas ideas na aula seguindo unha estrutura e con coherencia.  

✓ Colabora no traballo de grupo. 

✓ Atende ás exposicións dos compañeiros, sen interromper.  

✓ É respectuoso coas opinións dos demais.  

✓ Respecta as quendas de palabra.  

✓ Emprega a lingua galega en calquera situación, dentro ou fóra da aula. 

✓ Mantén unha actitude positiva e de interese nas relacións cos demais. 

✓ Pronuncia con claridade.  

✓ Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

✓ Utiliza un léxico apropiado á súa idade nas súas intervencións. 

✓ Emprega nexos de unión básicos nun discurso coherente.  

✓ Exprésase con claridade, facendo un bo uso da lingua galega.  

✓ Elabora textos orais sinxelos, seguindo modelos dados.  

✓ Móstrase participativo e respectuoso nos traballos en equipo.  

✓ Emprega unha linguaxe non sexista.  

✓ Sabe diferenciar o uso dunha linguaxe sexista e discriminatoria, rexeitándoa.  

✓ Diferencia trazos dialectais ben recoñecidos da lingua galega nunha escoita (seseo, 

gheada)  

✓ Recoñece textos sinxelos relacionados con distintos campos profesionais.  

✓ Amosa respecto pola nosa lingua galega, defendéndoa en calquera ámbito da vida.  

✓ Comprende a mensaxe dun texto lido.  

✓ Extrae as ideas principais dun texto lido.  

✓ Busca nun texto a información solicitada.  

✓ Recoñece algunhas figuras literarias nun texto.  

✓ Identifica a estrutura xeral dun texto.  

✓ Usa con habilidade o dicionario.  

✓ É quen de extraer a mensaxe dun texto a partir do título ou as ilustracións dun texto.  

✓ Subliña as ideas principais dun texto sinxelo.  

✓ Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo.  

✓ Descubre nun texto algunhas palabras claves. 
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✓ Investiga en fontes dixitais para a busca de información.  

✓ Descodifica sen dificultade as palabras.  

✓ Ten unha fluidez lectora axeitada á súa idade.  

✓ Le en silencio, mantendo o ritmo e a atención.  

✓ Coñece e respecta as normas de funcionamento da biblioteca.  

✓ Utiliza a biblioteca como medio de busca de información nos diferentes soportes.  

✓ Participa en actividades literarias do centro.  

✓ Coida, conserva e organiza o seu material. 

✓ Amosa interese por ler como fonte de lecer.  

✓ Selecciona lecturas do seu interese.   

✓ É capaz de elaborar un borrador antes de elaborar un texto.  

✓ Mantén nas súas creacións unha estrutura e coherencia axeitadas. 

✓ Emprega con corrección os signos de puntuación.  

✓ Redacta aplicando as normas ortográficas, gramaticais e morfosintácticas adecuadas.  

✓ Redacta diferentes tipos de textos, creativos, informativos, epistolares, etc. aplicando 

en cada un deles a estrutura correspondente.  

✓ Redacta noticias ou publicidade seguindo a súa estrutura.  

✓ Elabora diferentes tipos de textos, segundo un guión.  

✓ Redacta textos que teñan coherencia empregando nexos de cohesión básicos.  

✓ Resume, extraendo as ideas principais dun texto.  

✓ Obtén e comunica información a través da elaboración de textos sinxelos (enquisas, 

resumos...). 

✓ Crea carteis publicitarios, cómics, etc. combinando a ilustración e a expresión escrita.  

✓ Sabe os pasos básicos para o procesamento de texto, con axuda dun adulto.  

✓ Comprende unha mensaxe, axudándose das ilustracións, gráficos...  

✓ Crea ilustracións para os seus textos.  

✓ Coida a presentación dos seus traballos, seguindo as normas básicas. 

✓ Amosa interese polo uso da lingua escrita como medio fundamental de comunicación 

e expresión.  

✓ Diferencia un enunciado dunha palabra ou dunha sílaba.  

✓ Identifica as formas verbais.  

✓ Separa as palabras en sílabas.  
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✓ Diferencia sílaba tónica e átona.  

✓ Diferencia substantivos e adxectivos nun texto. 

✓ Recoñece o xénero e o número nas palabras e é quen de cambialos.  

✓ Aplica as normas ortográficas aprendidas, recoñecendo a súa importancia.  

✓ Emprega os signos de puntuación. 

✓ Constrúe textos cunha sintaxe adecuada.  

✓ Coloca o pronome átono correctamente.  

✓ Usa nexos básicos de cohesión.  

✓ Usa o dicionario con axuda.  

✓ Recoñece palabras derivadas e compostas.  

✓ Forma familias de palabras.  

✓ Usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas.  

✓ Amosa respecto pola nosa lingua galega, dándolle o mesmo valor que outra lingua.  

✓ Recoñecer palabras sinxelas en diferentes linguas, apreciando as semellanzas ou 

diferenzas entre elas.  

✓ Memoriza e reproduce textos literarios sinxelos da nosa literatura. 

✓ Valora os textos literarios.  

✓ Goza da lectura silenciosa de textos literarios.  

✓ Le en voz alta textos literarios, coa entoación adecuada ao texto. 

✓ Identifica o xénero literario que está a ler.  

✓ Crea os seus propios textos literarios en calquera dos tres xéneros, para expresar os 

seus propios sentimentos.  

✓ Dramatiza pequenos textos literarios.  

✓ Valora a importancia da literatura como transmisora de ideas, emocións e 

sentimentos, en calquera lingua.  

✓ Respecta a diversidade cultural. 

3. METODOLOXÍA 

3.1. Presencial 

Os principios metodolóxicos refírense principalmente á 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.  
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A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Prestarase 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 nas que se integren as distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado, mobilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes 

e tendo en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. A metodoloxía deberá 

favorecer a capacidade de aprender por si mesmo e o traballo colaborativo e en equipo. 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento completo das súas capacidades e 

unha atención personalizada en función das necesidades individuais.  

Prestarase especial atención durante toda a etapa á atención personalizada dos alumnos 

e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de 

reforzo para lograr o éxito escolar. Estes mecanismos de reforzo, que deberán poñerse 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.  

Deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado 

avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo, co 

obxecto de desenvolver unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva 

no currículo.  

Colaboraremos e participaremos activamente nos diferentes plans e proxectos nos que 

está inmerso o centro educativo (Plan Proxecta, Plan Lector, etc.), máis detallados a partir da 

páxina 99 desta programación.  

Procurarase que as actividades e tarefas propostas partan de contextos relacionados coa 

vida real dos alumnos, coa fin de que a comprensión dos contidos do currículo sexa máis 

efectiva. Poderanse empregar traballos por proxectos, pequenas investigacións, visitas e 

saídas e todos os medios de comunicación e información ao noso alcance.  

Por último, a implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe será moi 

potenciada nas diferentes reunións e titorías individuais, xa que a súa estreita colaboración 

contribuirá positivamente no rendemento do alumnado.  
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Ademais, podemos sinalar algunhas criterios metodolóxicos e estratexias didácticas que 

se seguirán no traballo das diferentes áreas.  

Área de Ciencias Naturais 

A idea de globalidade debe guiarnos nesta etapa e, xa que logo, na área que nos ocupa, 

sabendo integrar os diferentes contidos arredor da experimentación, da investigación, dos 

traballos de campo, das saídas, das visitas, da observación directa... e o uso de Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación.  

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante, xa 

que o docente pasa a ser un xestor de coñecemento para os alumnos e as alumnas, que 

adquiren un maior grao de protagonismo. Cómpre proporcionar experiencias  e situacións de 

aprendizaxe que fagan evolucionar as ideas e os esquemas previos dos alumnos e das alumas, 

de xeito que aprendan a observar a realidade, a facerse preguntas e a reflexionar sobre os 

fenómenos naturais, conseguindo que sexan capaces de elaborar respostas ás interrogantes 

que formula o mundo natural.  

Nesta área adquire especial relevancia a aprendizaxe por descubrimento, que se basea 

na idea de que para aprender ciencia hai que facer ciencia, e aposta por unha creación activa 

de coñecemento por parte do alumnado. Este enfoque supón que os alumnos e as alumnas 

constrúen coñecemento polas súas interaccións co mundo material ou cos seres vivos. É 

preciso incluír metodoloxías didácticas enfocadas á resolución de problemas e situacións 

experimentais que permitan aplicar os coñecementos teóricos nunha ampla variedade de 

contextos. Se queremos aumentar o interese e a motivación cara ás ciencias cómpre conectar 

os contidos coa vida real, de xeito que os alumnos e as alumnas perciban os contidos 

científicos como relevantes para a súa vida. Como mestres, debemos esforzarnos por 

manifestar a conexión co contexto social, eliminando a percepción de conceptos abstractos e 

afastados dos intereses do alumnado. 

Con respecto á investigación na aula, podemos distinguir os seguintes pasos: 

a. Formular interrogantes sobre fenómenos e situacións do mundo natural que resulten 

de interese para o alumnado.  

b. Exposición dos seus coñecementos iniciais sobre o problema formulado.  

c. Discusión e acordo sobre o deseño da investigación. 
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d. Desenvolvemento da investigación seguindo o deseño pautado. 

e. Procesamento significativo da información obtida, construíndo coñecementos que 

lles dean resposta adecuada aos problemas investigados.  

f. Formulación de novas interrogantes como resultado das observacións e das 

experiencias realizadas.  

g. Comunicación dos resultados acadados.  

As actividades ao aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para 

conseguir os obxectivos que consideran nesta área: a creación e mantemento do horto 

escolar, a observación de animais en liberdade, a realización de itinerarios didácticos, etc., 

onde o caderno de campo preséntase como unha ferramenta versátil: un compendio de 

tarefas educativas relacionadas entre si e que guían o alumnado no seu proceso de 

aprendizaxe antes, durante e despois da actividade no medio natural.  

Área de Ciencias Sociais 

A metodoloxía didáctica nesta etapa educativa será fundamentalmente activa, 

participativa e investigadora, favorecendo o traballo individual e cooperativo do alumnado 

na aula. Deberá integrar referencias á vida cotiá e potenciar o desenvolvemento das 

competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contidos dos que se compón esta área, hai que ter en conta algúns 

principios metodolóxicos globais como a utilización de distintos tipos de textos, cadros e 

gráficos, que sexan útiles para identificar e localizar obxectos e feitos xeográficos e explicar a 

súa distribución, a distintas escalas.  

Planificaranse actividades para fomentar o desenvolvemento dos valores sobre a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero, e dos 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e a non-discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. Facilitarase a adquisición de valores que 

contribúan ao desenvolvemento social e equitativo a situacións de risco derivadas da 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación, así como a protección ante 

emerxencias e catástrofes. Complementaranse accións para un desenvolvemento axeitado 

dunha vida activa, saudable e autónoma, dándolle importancia á convivencia pacífica, á 

tolerancia, á prudencia, á autorregulación, ao diálogo e á empatía.  
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A orientación da práctica educativa nesta área abordará a formulación de problemas de 

progresiva complexidade, desde formulacións descritivas cara a problemas que demanden 

análise e valoracións de carácter global, partindo da propia experiencia dos distintos alumnos 

e alumnas e mediante a realización de debates e visitas a lugares de especial interese, entre 

outras.  

Terá especial interese que o alumnado aprenda a utilizar mapas e algunha representación 

gráfica adecuada para a identificación e análise de procesos históricos. É importante que o 

alumnado desenvolva a curiosidade por coñecer as formas de vida humana no pasado e que 

valore a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia como 

patrimonio cultural que hai que coidar e legar. Pretendese desenvolver no alumnado a 

capacidade para valorar e respectar o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e 

asumir as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.  

Os contidos da área están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados 

a un contexto real. Será importante traballar a parte competencial de xeito que o 

coñecemento se transforme en acción e sexa aplicado a proxectos reais próximos ao 

alumnado.   

Área de Lingua Castelá e Literatura 

Debemos de ter en conta que cada alumno e alumna parte dunhas fortalezas individuais, 

polo que haberá que poñer en xogo diferentes habilidades para que o propio alumno coñeza 

onde residen as súas fortalezas. Estas fortalezas individuais do alumnado axudarannos a 

definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se van a 

desenvolver estarán pensadas desde a teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade 

para que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesita para acadar 

os obxectivos de aprendizaxe e, indo máis aló, para poder desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida.  

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión 

da realidade, polo que deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en 

grupo colaborativo como unha forma de adestrar a capacidade empática de poñerse no lugar 

doutras persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa, 

desenvolvéndose en múltiples contextos orais ou escritos de forma funcional.  
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Será importante traballar a parte competencial de xeito que o coñecemento se 

transforme en acción e sexa aplicado a proxectos reais próximos ao alumnado. O profesorado 

debe guiar o alumnado para facelo usuario consciente do potente instrumento que é a lingua 

para comprender, crear e/ou transformar o mundo.  

Área de Matemáticas 

As matemáticas teñen un carácter instrumental, polo que son indispensables para 

adquirir coñecementos posteriores, especialmente os da área tecnolóxica e científica. Será 

moi importante que os alumnos se acostumen a presentar e razoar os seus traballos de forma 

clara e estruturada.  

A resolución de problemas debe contribuír a introducir e aplicar os contidos de forma 

contextualizada, a conectalos con outras áreas de coñecemento contribuíndo ao seu 

afianzamento, á educación en valores e ao desenvolvemento de destrezas no ámbito 

lingüístico. Polo tanto, resulta fundamental en todo o proceso a precisión nas linguaxes e o 

desenvolvemento de competencias de expresión oral e escrita. Deben pasar de situacións 

problemáticas concretas e sinxelas, relacionadas co entorno inmediato, ao comezo da etapa, 

a situacións algo máis complexas, no último ciclo, para facilitar a adquisición do pensamento 

abstracto. 

O desenvolvemento do sentido numérico será entendido como o dominio reflexivo das 

relacións numéricas que se poden expresar en capacidades como a habilidade para 

descompoñer números de forma natural, comprender e utilizar a estrutura do sistema de 

numeración decimal, utilizar as propiedades das operacións e as relacións entre elas para 

realizar cálculos mentais e razoados. Interesa principalmente a habilidade para o cálculo con 

diferentes procedementos e a decisión en cada caso do máis adecuado.  

A construción dos distintos tipos de números e do sistema decimal como base do noso 

sistema de numeración debe ser desenvolvida de forma contextualizada buscando 

preferentemente situacións próximas ás nenas e nenos. Máis importante que o exercicio de 

destrezas baseadas en cálculos descontextualizados é relacionar as distintas formas de 

representación numérica coas súas aplicacións, especialmente no que concirne á medida de 

magnitudes, e comprender as propiedades dos números para poder realizar un uso razoable 

das mesmas. Ao longo de toda a etapa preténdese que o alumnado manexe con soltura as 

operacións básicas cos diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lapis e 
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papel como coa calculadora. Así mesmo, é importante que o alumnado empregue de xeito 

racional estes procedementos de cálculo, decidindo cal deles é o máis adecuado a cada 

situación e desenvolvendo paralelamente o cálculo mental e razoado e a capacidade de 

estimación, o que facilitará o control sobre os resultados e sobre os posibles erros na 

resolución de problemas.  

Os números deben empregarse en diferentes contextos: xogos, situacións familiares e 

persoais, situacións públicas e cotiás, operando con eles, sabendo que a comprensión dos 

procesos desenvolvidos e do significado dos resultados é contido previo e prioritario respecto 

á propia destreza no cálculo e a automatización operatoria. De forma especial, o número debe 

ser empregado na construción da idea de magnitude: lonxitude, peso-masa, tempo e sistema 

monetario. Neste proceso de construción é fundamental o emprego de materiais 

manipulables específicos para a realización de medicións e a experimentación, entre os que 

destacan os aparellos de medida do contexto familiar (cinta métrica, balanza de cociña, 

termómetro...).  

Con respecto á xeometría, céntrase sobre todo na clasificación, descrición e análise de 

relacións e propiedades das figuras no plano e no espazo. Esta aprendizaxe debe ofrecer 

continuas oportunidades para conectar aos rapaces e rapazas co seu entorno e para construír, 

debuxar, facer modelos, medir ou clasificar de acordo con criterios previamente 

seleccionados.  

Para o estudo da xeometría é conveniente conxugar a experimentación a través da 

manipulación coas posibilidades que ofrece o uso da tecnoloxía. É recomendable empregar 

materiais manipulables como xeoplanos, mecanos, puzles, libros de espellos, materiais para 

formar poliedros, etc., así como a incorporación de programas de xeometría dinámica para 

construír, investigar e deducir propiedades xeométricas. Os coñecementos xeométricos 

deben relacionarse coa resolución de problemas a través de exposicións que requiran a 

construción de modelos ou situacións susceptibles de ser representadas a través de figuras ou 

formas xeométricas.  

A observación e manipulación de formas e relacións no plano e no espacio presentes na 

vida cotiá (xogos, fogar, escola, etc.) e no noso patrimonio cultural, artístico e natural servirán 

para desenvolver as capacidades xeométricas, seguindo o modelo de VAN HIELE para o 

recoñecemento de formas, propiedades e relacións xeométricas. Educar a través do entorno 

facilitará a observación e busca de elementos susceptibles de estudo xeométrico, dos que se 
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establecerán clasificacións, determinarán características, deducirán analoxías e diferenzas con 

outros obxectos e figuras.  

As táboas e gráficos presentes nos medios de comunicación, Internet ou na publicidade 

facilitarán exemplos suficientes para analizar e agrupar datos e, sobre todo, para valorar a 

necesidade e a importancia de establecer relacións entre eles. Ademais de obter conclusións 

destes datos, é preciso coñecer os procesos previos á súa representación. Abordar tarefas 

como a planificación para a recollida da información, empregar técnicas de reconto e de 

manipulación dos datos, así como a forma para agrupalos, son tan importantes como os 

propios cálculos.  

É fundamental a incorporación á dinámica habitual de traballo na aula das alternativas 

metodolóxicas existentes para o uso educativo de Internet. Os alumnos e alumnas deben 

profundar gradualmente no coñecemento, manexo e aproveitamento didáctico dalgunha 

aplicación básica de xeometría dinámica, familiarizarse co uso racional da calculadora e 

empregar simuladores e recursos interactivos como elementos habituais dos seus 

aprendizaxes.  

Área de Valores Sociais e Cívicos 

O alumnado debe formarse na reflexión e a vivencia dos valores ao longo de toda a etapa, 

para o que deberá familiarizarse con aspectos como o respecto dos dereitos humanos e as 

liberdades fundamentais, e así tomar conciencia da importancia de asumir unha vida 

responsable nunha sociedade libre e tolerante coas diferenzas.  

Debemos ter en conta que cada estudante parte dunhas fortalezas individuais, que 

axudarán a construír a súa identidade individual, para poder chegar a construír unha 

sociedade colectiva con valores cívicos e socialmente recoñecidos. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a predominancia 

de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se realicen estarán pensadas 

desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado 

chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesita, e así desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida.  

Nesta área, o alumnado iníciase no desenvolvemento da estimulación do pensamento 

crítico, a asimilación de valores, a toma de decisións desde xuízos morais e a resolución de 

problemas, polo que deberá manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
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colaborador, como unha forma de adestrar diferentes habilidades, que desenvolvan a súa 

capacidade de crear espazos de convivencia pacífica e democrática, desde uns valores 

socialmente recoñecidos.  

Os contidos da área de Valores Sociais e Cívicos están organizados arredor duns conceptos 

fundamentais vinculados ao contexto real; será importante traballar a parte competencial de 

forma que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a proxectos reais próximos ao 

alumnado.  

Área de Lingua Galega e Literatura 

Os alumnos deben iniciarse na utilización da linguaxe como  instrumento de comunicación 

oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade. Necesitamos 

dotar o alumnado de ferramentas para que poidan desenvolverse en múltiples contextos, 

dominando a lingua oral e escrita de xeito funcional. O dominio lingüístico foi sempre de 

especial relevancia para poder desenvolverse na meirande parte dos aspectos da vida, pero 

na sociedade da información, debido á abundancia de medios de comunicación e o 

bombardeo constante de mensaxes de todo tipo, os cidadáns deben estar preparados para 

entender, valorar e analizar criticamente, e elaborar calquera tipo de mensaxe.  

Do mesmo xeito, e considerando que a literatura é un produto de expresión artística, 

desde esta área traballaranse diferentes tipos de textos para favorecer o interese pola lectura 

e valoración da propia cultura, ao mesmo tempo que se desenvolven diferentes estratexias 

para acceder á comprensión do propio texto, extraendo as ideas principais e desenvolvendo 

o seu propio pensamento crítico e creativo.  

Con respecto a produción escrita, prestarase atención a elaboración de textos de distinto 

tipo partindo de modelos traballados, cos que se relacionará o léxico, a ortografía e a 

estrutura. Deste xeito, os textos cobrarán o seu sentido pleno ao ser inseridos en contextos 

significativos e as normas ortográficas e de uso da lingua responderán ás necesidades dese 

contexto, afastándose así da percepción abstracta das normas.  

O traballo dos aspectos orais e escritos desenvolverase a través dunha ampla gama de 

situacións comunicativas, cotiás e funcionais, que permitan valorar a importancia do emprego 

correcto da lingua. Igualmente, traballaremos todos os contidos desde unha óptica 

competencial que nos permita pasar do coñecemento teórico á acción. 
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3.2. A distancia 

En todos aqueles aspectos susceptibles de adaptación, tentarase o traslado da 

metodoloxía presencial á virtual para evitar, na medida do posible, a ruptura abrupta coas 

dinámicas de aula, especialmente no tocante aos aspectos comunicativos e socioafectivos, 

cobrando especial relevancia as ferramentas comunicativas. Así mesmo, teranse en conta as 

diferenzas de estilos de aprendizaxe e de estilos de ensinanza, para adaptar o e-Learning ás 

características individuais de todo o alumnado e profesorado de terceiro nivel de Educación 

Primaria. 

A metodoloxía, flexible e aberta, tratará de resolver as diferenzas de implicación do 

alumnado virtual, tentando garantir que os horarios ou a planificación das tarefas poidan 

organizarse en función da variedade de circunstancias persoais da comunidade educativa 

nestes momentos tan delicados. 

Con respecto ao alumnado con conectividade, fomentarase a súa motivación e a súa 

participación nas actividades e propostas a través do formato das actividades e do 

establecemento de canles alternativas de comunicación como Telegram, Abalar, chats, foros 

e videochamadas. Cobran especial importancia as tarefas colaborativas nos foros, xa que 

incentivan a participación do alumnado e a aprendizaxe interactiva e compartida entre todos, 

ao tempo que manteñen activos os vínculos interpersoais.  

No tocante ao alumnado sen conectividade, á espera dunha alternativa, proporase a 

realización de actividades individuais proporcionadas ás familias a través da entrega física do 

Concello ou dos correos electrónicos.  

O traballo nas diferentes áreas desenvolverase a través da aula virtual, con acceso a 

través da páxina web do centro, e a través do blog. O contido na Aula Virtual organizarase a 

través de diferentes apartados para cada unha das áreas. Para facer un seguimento das 

tarefas, poderá propoñerse a entrega de actividades a través a propia aula virtual, do correo 

electrónico ou outros, como fotografías.  

4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Presencial 

Durante o curso empregarase, principalmente, material bibliográfico en formato físico 

(libros de texto, fotocopias e outros documentos como xornais, libros de lectura ou atlas), 



92 
 

aínda que será complementado con material dixital na aula de informática ou como reforzo 

ou repaso, a través da Aula Virtual. Deste xeito, desenvolverase a competencia dixital do 

alumnado e a súa autonomía en previsión dunha posible situación de ensinanza-aprendizaxe 

a distancia.  

Debido ás limitacións impostas pola situación do COVID-19, o emprego de materiais 

manipulativos e xogos compartidos será máis restrinxido, aínda que irá rotando segundo a 

dinámica da aula, de acordo coas indicacións recollidas no protocolo de actuación da 

Consellería.  

4.2. A distancia 

Ademais do material físico co que contan os rapaces, no caso de continuar 

temporalmente o proceso de ensinanza-aprendizaxe a distancia, empregaremos materiais 

bibliográficos dixitais, ofrecidos a través da Aula Virtual do centro ou dos correos electrónicos 

das familias.  

Tamén se empregaran procesadores de textos, software de presentacións (Impress, 

Power Point, Genially, Prezi...) e vídeos e ligazóns de internet, sempre que as posibilidades 

tecnolóxicas das familias o permitan. 

5. AVALIACIÓN 

5.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

5.1.1. Presencial 

Para avaliar se os alumnos acadan ou non os obxectivos propostos, van desenvolvendo as 

competencias clave e van adquirindo os contidos propostos, teremos en conta: 

▪ A observación sistemática: 

✓ O seu ritmo de aprendizaxe.  

✓ A actitude cara á aprendizaxe en distintas actividades. 

✓ A observación directa e diaria do alumno/a. 

▪ A análise das producións dos alumnos/as: 

✓ Pequenos traballos de investigación.  

✓ Resumos e esquemas.  

✓ Traballos de aplicación e síntese.  

✓ Caderno de clase (físico e dixital).  

✓ Textos escritos.  

✓ Producións orais.  
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▪ Os intercambios orais cos alumnos/as: 

✓ Diálogo. 

✓ Entrevistas. 

✓ Postas en común.  

▪ As probas específicas: 

✓ Obxectivas.  

✓ Abertas. 

✓ Exposición dun tema.  

✓ Resolución de exercicios.  

✓ Controis ao final de cada unidade ou de cada dúas unidades, segundo as 

materias.  

✓ Outros aspectos que se consideren relevantes: ACS, Programa de Educación 

Compensatoria... 

Ao final de cada trimestre, as familias recibirán información por escrito dos avances dos 

seus fillos/as. Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para 

as cualificacións negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente (SB) para 

as cualificacións positivas. Ademais, achegarase a estes termos unha cualificación numérica 

sen decimais coa seguinte correspondencia: IN (1, 2, 3 ou 4), SU (5), BE (6), NT (7, 8) e SB (9, 

10). Incluiranse tamén todas as informacións e observacións que cada mestre considere 

oportunas.  

Para a avaliación das materias troncais, específicas e de libre configuración do centro, 

faranse as sesións de avaliación, nas que participará o profesorado que imparte docencia no 

grupo e poderá contar co asesoramento do Departamento de Orientación. Nelas valóranse as 

aprendizaxes acadadas por cada alumno/a e o grao de desenvolvemento das competencias 

clave, e se é o caso, as medidas adoptadas ou que se deben adoptar. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será inicial, continua ou formativa 

e final ou sumativa. A avaliación inicial realizarase ao inicio do nivel para adecuar as 

ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe. 

Ademais, servirá para establecer obxectivos, recursos, metodoloxía, adoptar medidas de 

apoio, reforzo, recuperación e ampliación. Esta avaliación incluirá a análise dos informes 

persoais ou do nivel anterior correspondente ao seu alumnado e completarase coa 

información obtida polas familias. Este ano teranse especialmente en conta os Informes 

Individualizados elaborados en relación á situación do COVID-19. 
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A avaliación continua ou formativa do alumnado valorará a consecución de obxectivos a 

través do traballo feito na aula, das asembleas, das revisións de traballo, etc. Tamén 

avaliaremos o noso propio traballo, valorando a posibilidade de introducir modificacións para 

mellorar os resultados, precisando se a programación responde aos obxectivos propostos, se 

os recursos son adecuados, se a participación dos axentes implicados é satisfactoria ou se 

necesitamos incorporar medidas de ampliación ou reforzo para poder dar resposta ás 

necesidades educativas detectadas.  

A avaliación sumativa ou final ten carácter procesual e nos permitirá avaliar 

trimestralmente o proceso de ensinanza/aprendizaxe do alumno, valorar se consegue os 

obxectivos propostos para consignar finalmente nos boletíns de notas as cualificacións 

correspondentes, así como as medidas de apoio adoptadas. Ademais, tamén nos servirá para 

facer un balance equilibrado dos acertos e erros, así como da viabilidade e eficacia das 

distintas unidades didácticas e da calidade de resposta dada ás necesidades educativas 

detectadas.  

5.1.2. A distancia 

Sempre tendo en conta os tres tipos de avaliación sinalados anteriormente, 

consideraremos procedementos e instrumentos coma os seguintes para a avaliación a 

distancia: 

▪ Recompilación e análise da produción dos nenos e nenas: materiais escritos que 

entrega o alumnado a través da Aula Virtual ou do correo electrónico (redaccións, 

fichas, resumos...).  

▪ Análise dos resultados recollidos a través de cuestionarios e actividades interactivas, 

formularios de Google, Kahoot, Quizziz...  

▪ Análise da participación nos foros, chats e outras propostas (intercambios orais e 

escritos a través de distintas plataformas).  

5.2. Criterios de cualificación 

5.2.1. Presencial 
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CRITERIO PORCENTAXE INSTRUMENTOS COMO SE CALCULA? 

Grao de 
cumprimento 
dos criterios de 
avaliación en 
relación coas 
competencias 
clave. 

50 % 

✓ Probas específicas 
con puntuación 
cuantitativa. 

✓ Intercambios 
orais.  

✓ Análise da 
produción dos 
nenos/as. 

Nota media das probas escritas e 
outros traballos escritos ou orais 
que se realicen en clase.  

Actitude de 
traballo e tarefas 
de aula/casa 

30 % 

✓ Análise da 
produción dos 
nenos/as. 

✓ Observación 
sistemática. 

Cos datos recollidos grazas aos 
instrumentos de avaliación. Da 
nota que nos dea, extraemos a 
porcentaxe do 30%. 

Participación 
activa (escoita, 
colaboración, 
coidados, 
participación) 

20% 

✓ Notas diarias da 
mestra. 

✓ Observación 
directa.  

Cos datos recollidos grazas aos 
instrumentos de avaliación. Da 
nota que nos dea, extraemos a 
porcentaxe do 20%. 

 
A nota numérica de cada área será a media aritmética das cualificacións de todas elas, 

redondeada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior (artigo 14 do 

Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia).  

Para que un alumno teña unha materia aprobada deberá ter unha media de 4’5 nas 

probas escritas ou orais e outros traballos que o mestre/a considere. A nota final de curso 

sacarase tras realizar a media das tres avaliacións. 

5.2.2. A distancia 

Adaptaranse os criterios presenciais á dinámica virtual, substituíndo todos os elementos 

susceptibles de observación directa por situacións de comunicación virtual (videochamada, 

foros, etc.) e evidencias escritas.  

5.3. Promoción 

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.  
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O alumnado accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que logrou a 

progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que alcanzou o grao de adquisición das 

competencias correspondentes.  

Cando un alumno ou 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.  

5.4. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.      

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.      

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.      

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.      

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.      
 

Indicadores de logro da práctica docente 
 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.      

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.      

6. Combínase o traballo individual e en equipo.      

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.      

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.      

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.      

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.      

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.  

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.      

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.      

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.      

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.      

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación...     
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5.5. Avaliación da programación didáctica 

Para avaliar a adecuación da programación didáctica aos obxectivos planificados, teremos 

en conta os seguintes criterios: 

a) Planificación das clases e dos materiais didácticos: 

- Desenvolvemento das clases acorde co establecido na programación. 

- Adecuación das clases ás características do grupo. 

- Temporalización axeitada dos contidos. 

b) Adecuación da metodoloxía empregada: 

- Responde á metodoloxía proposta. 

- Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos contidos, 

etc.).  

c) Avaliación: 

- Os criterios de avaliación están relacionados cos obxectivos.  

- Os instrumentos de avaliación correspóndense coas aprendizaxes. 

- Os criterios de cualificación axústanse ás actividades planificadas. 

d) Práctica docente: 

- Grao de seguimento dos alumnos. 

- Adecuación dos recursos empregados. 

e) Medidas para a atención á diversidade: 

- Deseño e organización de actividades para coñecer as necesidades de cada 

alumno/a. 

- Resposta ás diferentes necesidades educativas. 

- As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes. 

- Aplicar medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo 

aos informes psicopedagóxicos. 

Entre os mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica, 

cómpre prestar atención á periodicidade coa que se revisará, aos contidos que foi preciso 

engadir ou eliminar con respecto á programación prevista e ás medidas que se adoptarán 

como resultado da revisión.  

Propoñemos unha escala de valoración que nos permite cuantificar, en cerca medida, o 

traballo desenvolvido xunto cunha serie de preguntas que permitirán ao docente avaliar o 

funcionamento do programado na aula e estratexias de mellora dunha forma máis aberta. 
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 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo.  

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / 
proxectos. 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e á temporalización 
previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 
proxectos.  

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.      

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.      

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.      

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.      

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

11. Adecuación do libro de texto.      

12. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
proba.  

    

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.      

14. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 
traballos, etc. 

    

15. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.      

16. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.      

17. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.      

18. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas. 

    

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 
estándares e instrumentos.  

    

20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de 
promoción.  

    

21. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.      

22. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.      

23. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.      

 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

Temporalización das unidades didácticas    

Desenvolvemento dos obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos na unidade    

Descritores e desempeños competenciais    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios de avaliación    

Uso de diversas ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria 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 79bis da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación.  

Igualmente, adaptaranse as condicións de realización das avaliacións ás necesidades 

deste alumnado e a súa escolarización rexerase polos principios de normalización e inclusión 

e asegurará a súa non-discriminación e a igualdade efectiva no acceso e permanencia no 

sistema educativo.  

No caso de identificar alumnado con NEAE farase a debida demanda de valoración e 

intervención por parte do Departamento de Orientación do centro.  

Teranse en conta as condicións de accesibilidade ao currículo do alumnado con 

necesidades educativas especiais, os recursos de apoio que favorezan ese acceso e, de ser o 

caso, os procedementos oportunos cando sexa necesario realizar adaptacións significativas 

dos elementos do currículo dese alumnado establecidas pola Consellería. As adaptacións 

buscarán o máximo desenvolvemento posible das competencias clave e na avaliación 

continua e a promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións.  

 

Organizativas Curriculares 

Adecuación para algún alumno ou grupo da 

estrutura organizativa do centro e/ou da 

aula:  

a. Tempos diferenciados, horarios 

específicos, etc. 

b. Espazos diferenciados.  

c. Materiais e recursos didácticos 

diferenciados.  

Desdobramento de grupos.  

Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado 

na aula.  

Adaptacións metodolóxicas para algún alumno ou grupo, 

como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc. 

Adaptación dos tempos e/ou dos instrumentos de 

avaliación para algún alumno.  

Programas de reforzo para o alumnado que tivo 

promoción sen superar todas as materias. 

Programa específico para alumnado repetidor da 

materia.  

Aplicación personalizada dese programa específico para 

repetidores da materia.  
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As actividades de reforzo estableceranse unha vez detectadas as dificultades para acadar 

os diferentes contidos mínimos establecidos en cada área, nun plan de reforzo e recuperación 

individual dos aspectos aos que non se chega ao mínimo establecido, collendo aqueles 

estándares de aprendizaxe que o alumnado non foi quen de demostrar que é capaz de realizar, 

e incorporando as actividades de reforzo establecidas.  

O alumnado ten unha ampla gama de necesidades educativas, debidas á presenza de 

múltiples factores persoais e sociais (xénero, idade, etapa de desenvolvemento madurativo, 

motivación, intereses, estilos de aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e 

cultural, orixe étnica, etc.), que deben ser satisfeitas, polo que é preciso: 

1. Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna.  

2. Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia.  

3. Adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa 

diversidade. 

4. Partir dunha avaliación inicial do alumnado en cada núcleo de aprendizaxe, que 

permita detectar os seus coñecementos previos para facilitar a significatividade dos 

novos contidos que se deben aprender.  

As estratexias concretas serán:  

1. Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, con respecto polos principios básicos 

da organización e do funcionamento dos grupos, practicando estratexias inter e 

intragrupais, para potenciar o traballo con grupos heteroxéneos de alumnos e 

alumnas. 

2. Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter 

unha escola na que teñan cabida todos, sexan cales fosen as súas necesidades 

educativas ou intereses persoais específicos.  

Utilizaranse os seguintes recursos como medidas de reforzo e de atención ao alumnado 

con necesidade de apoio educativo, tendo en conta a atención á diversidade de niveis, estilos 

e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos: 

▪ Afondamento e reforzo: Fichas copiables con actividades de menor e maior 

dificultade segundo a resolución.  
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▪ Competencias e intelixencias múltiples: Contémplase a diversidade de estilos 

cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, coa dramatización... 

▪ Plans individuais dirixidos a alumnos que o requiren 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. 

7. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN TRANSVERSAL 

Planificaranse actividades para desenvolver e traballar os valores relacionados con: 

✓ A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, 

o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 

discriminación. 

✓ O esforzo individual e a motivación do alumnado. 

✓ O esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administracións, 

institucións e o conxunto da sociedade. 

✓ A educación para a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos, así 

como para a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e en 

especial no do acoso escolar.  

✓ O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero.  

✓ A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas con discapacidade. 

✓ A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia.  

✓ A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 

✓ A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a 

cohesión social, a cooperación e a solidariedade entre os pobos, así como a 
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adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio 

ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o desenvolvemento sostible. 

✓ A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de 

España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 

✓ Educación para a saúde. Neste curso cobra especial importancia debido á situación 

imposta pola COVID19. Nesta liña, deseñaranse e implementaranse actividades de 

educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción 

da saúde fronte a COVID19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da 

saúde da comunidade educativa. Estas actividades deberán ser incluídas de xeito 

transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa 

se desenvolvían no centro, de xeito que permitan un traballo integral da saúde. As 

actividades deberán incluír aspectos básicos como os síntomas da enfermidade, 

como actuar ante a aparición de síntomas, as medidas de distancia física e limitación 

de contactos, a hixiene de mans, o emprego da máscara e o resto de medidas de 

prevención persoal, así como a conciencia da interdependencia entre os seres 

humanos e o entorno e o fomento da corresponsabilidade na saúde propia e na dos 

demais.  

8. CONTRIBUCIÓN AOS DIFERENTES PLANS E PROXECTOS DO CENTRO 

8.1. Contribución ao Plan TIC 

Co fin de acadar unha axeitada competencia dixital, faranse actividades cos  ordenadores 

na aula de informática, empregando diferentes navegadores e buscadores, procesadores de 

textos, xogos educativos, ferramentas de autor e diversas aplicacións que se integrarán no 

traballo da aula. 

8.2. Contribución ao Plan de Convivencia 

Entre as accións que contribúen ao Plan de Convivencia podemos salientar: 

✓ Poñer uns límites nas primeiras semanas de clase e mantelos todo o curso.  

✓ Dispor de normas explícitas e implícitas efectivas de convivencia que regulen os 

comportamentos máis comúns. 

✓ Manter unha relación de empatía e confianza co alumnado. 

✓ Incidir no respecto mutuo. 
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✓ Coñecer os roles de cada alumno e fomentar que beneficien a convivencia. 

✓ Detectar os subgrupos que teñan condutas contrarias á convivencia escolar e 

reconducilas.  

8.3. Contribución ao Proxecto Lector 

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 de 

lectura, os centros docentes organizarán a súa práctica docente de xeito que se garanta a 

incorporación dun tempo diario de lectura non inferior a trinta minutos. 

Teremos en conta o programa de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de 

Centro) para elaborar o programa anual de lectura.  

Este ano non poderemos dispoñer do espazo de lectura da biblioteca escolar debido á 

situación derivada do COVID-19, mais faremos unha selección de exemplares que contribuirán 

a enriquecer a nosa biblioteca de aula e permitirán a lectura libre de escolla persoal.  

8.4. Contribución ao Proxecto Lingüístico 

A competencia lingüística traballarase desde cada área e materia. A expresión oral e 

escrita e a comprensión oral son a ferramenta básica para que a comunicación eficaz na aula 

estea garantida. 

Os centros docentes impartirán 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. 

No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para impartir o currículo 

integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se 

vaia a 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. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Actividades complementarias 
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Durante o presente curso celebraremos, ao menos, as seguintes conmemoracións, 

recollidas na Orde do 20 de xuño pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia:  

▪ 20 de novembro de 2019: Día Universal da Infancia.  

▪ 25 de novembro de 2019: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

▪ Do 2 ao 9 de decembro de 2019: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia.  

▪ 3 de decembro de 2019: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

▪ 10 de decembro de 2019: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

▪ 30 de xaneiro de 2020: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

▪ 8 de marzo de 2020: Día Internacional da Muller. 

▪ 15 de marzo de 2020: Día Mundial dos Dereitos de Consumidor. 

▪ Do 9 ao 13 de marzo de 2020: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase 

na aula con xornais.  

▪ 7 de abril de 2020: Día Mundial da Saúde. 

▪ Entre o 20 e o 24 de abril de 2020: Semana do Libro. 

▪ 2 de maio de 2020: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

▪ 9 de maio de 2020: Día de Europa. 

▪ Do 11 ao 15 de maio de 2020: Semana das Letras Galegas. 

▪ 5 de xuño de 2020: Día Mundial do Medio Ambiente. 

Actividades extraescolares 

Na Programación Xeral Anual (PXA) do centro está incluído o acordo de pautas para o 

desenvolvemento de tarefas extraescolares na educación primaria, tendo un carácter 

progresivo durante toda a etapa, respectando a conciliación da vida familiar e fomentando a 

responsabilidade e autonomía do alumnado. 

10. APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 2019/2020 

No primeiro trimestre do curso desenvolveranse as avaliacións iniciais que permitirán 

valorar o punto de partida nas diferentes materias, a fin de poder identificar as aprendizaxes 

non adquiridas no curso 2019/2020 e reforzar aquelas outras que o precisen.  
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Para deseñar o plan de traballo específico de cada área teranse así mesmo en conta os 

informes individualizados do alumnado e as adaptacións das programacións realizadas 

durante o curso anterior.  

11. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

O xeito de contacto habitual coas familias e, polo tanto, o empregado para informar as 

familias é o Telegram. Tamén empregamos regularmente o correo electrónico e a chamada 

telefónica. No caso dunha situación de ensinanza-aprendizaxe a distancia, o contacto co 

alumnado establecerase a través da mensaxería interna da Aula Virtual, dos foros e de ser o 

caso, doutras vías dispoñibles.  

12. ANEXOS 
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ANEXO 1: APORTACIÓN DAS ÁREAS ÁS DISTINTAS COMPETENCIAS 
 

 
C. lingüística 

(CCL) 

C. matemática e c. 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT) 

C. dixital (CD) 
C. Aprender a 

aprender (CAA) 
C. sociais e cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

(CSIEE) 

Conciencia e 
expresións 

culturais (CCEC) 

Ciencias da 
Natureza 

Achegamento a 
textos 
informativos, 
explicativos e 
argumentativos.  
Enriquecemento 
do vocabulario.  

Uso de ferramentas 
matemáticas: 
gráficas, táboas... 
Interpretación de 
datos. Formulación 
de hipóteses. 
Apropiación de 
conceptos que 
permiten interpretar 
o mundo físico.  

Información da 
área en diferentes 
códigos.  
Alfabetización 
dixital.  

Técnicas de 
estudo (resumos, 
esquemas...).  

Normas de coidado 
do contorno.  
Comprensión da 
realidade do 
contexto 
medioambiental.  

Toma de decisións a 
partires do 
coñecemento 
adquirido.  

Coñecemento das 
manifestacións 
culturais.  

Ciencias 
Sociais 

Achegamento a 
textos 
informativos, 
explicativos e 
argumentativos.  
Enriquecemento 
do vocabulario.  

Uso de ferramentas 
matemáticas: 
gráficas, táboas... 
Interpretación de 
datos. Formulación 
de hipóteses. 
Apropiación de 
conceptos que 
permiten interpretar 
o mundo físico.  

Información da 
área en diferentes 
códigos.  
Consulta en bases 
de datos online 
(INE...).  

Técnicas de 
estudo (resumos, 
esquemas...).  

Relacións próximas.  
Normas de 
convivencia.  
Comprensión da 
realidade do 
contexto social.  

Toma de decisións a 
partires do 
coñecemento 
adquirido.  

Coñecemento das 
manifestacións 
culturais.  

Lingua castelá 
e literatura / 
Lingua galega 
e literatura. 

Uso social da 
lingua en 
diferentes 
contextos 
comunicativos. 

Interpretación e 
expresión oral e 
escrita de datos 
(exposicións, 
informes...).  
Formulación de 
hipóteses.  

Coñecementos e 
destrezas para a 
busca, selección, 
tratamento da 
información e a 
comunicación, 
especialmente 
para a 
comprensión de 
dita información, 
da súa estrutura e 

A lingua como 
medio de 
representación do 
mundo, base do 
pensamento e o 
coñecemento, 
permite 
comunicarse cun 
mesmo, analizar 
problemas, 
elaborar plans e 

Habilidades e 
destrezas para a 
convivencia, o 
respecto e o 
entendemento 
entre as persoas.  
 

Regulación e 
orientación da propia 
actividade con 
progresiva autonomía.  
Contribúe a organizar o 
pensamento, 
comunicar afectos e 
sentimentos e regular 
emocións.  

Lectura, 
comprensión e 
valoración das 
obras literarias.  
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ANEXO 1: APORTACIÓN DAS ÁREAS ÁS DISTINTAS COMPETENCIAS 
 

 
C. lingüística 

(CCL) 

C. matemática e c. 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT) 

C. dixital (CD) 
C. Aprender a 

aprender (CAA) 
C. sociais e cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

(CSIEE) 

Conciencia e 
expresións 

culturais (CCEC) 

organización 
textual e para o 
seu uso na 
produción oral e 
escrita.  

emprender 
procesos de 
decisión.  

Matemáticas 

Descrición verbal. 
Incorporación da 
linguaxe 
matemática á 
expresión 
habitual.  

Traballo das 
destrezas 
matemáticas e os 
algoritmos desde os 
bloques de contido 
da área.  
Concepción espacial. 
Medida. 
Representacións 
gráficas.  

Destrezas 
numéricas 
(comparación, 
aproximación...).  
Linguaxes gráfico e 
estatístico.  
Uso de 
calculadoras e 
ferramentas 
tecnolóxicas.  

Carácter 
instrumental da 
área.  
Utilización de 
ferramentas 
matemáticas.   
Verbalización de 
procesos.  

Traballo en equipo.  Resolución de 
problemas e toma de 
decisións.  

Coñecemento 
matemático como 
contribución ao 
desenvolvemento 
cultural da 
humanidade.  
Recoñecemento 
de formas 
xeométricas na 
análise de 
producións 
artísticas. 

Valores 
Sociais e 
Cívicos 

Uso de termos e 
conceptos 
propios da área.  
Escoita, 
exposición e 
argumentación.  

Uso de ferramentas 
matemáticas: 
gráficas, táboas... 
Interpretación de 
datos. 

Análise de contidos 
presentes en sitios 
web desde unha 
perspectiva crítica. 

Habilidades 
sociais.  
Traballo en 
equipo.  
Participación 
social.  
Respecto ás 
opinións alleas.  

Propicia a 
adquisición de 
habilidades para 
vivir en sociedade e 
exercer a cidadanía 
democrática.  
Convivencia da 
diversidade e das 
situacións de 
discriminación e 
inxustiza. Modos de 
organización das 
sociedades 
democráticas. 

Diálogo e debate.  
Participación. 
Respecto ás diferenzas 
sociais, culturais e 
económicas.  
Valoración crítica 
destas diferenzas.  

Respecto ás 
manifestacións 
culturais diversas, 
como parte da 
identidade 
individual e 
colectiva dos 
pobos.  
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ANEXO 1: APORTACIÓN DAS ÁREAS ÁS DISTINTAS COMPETENCIAS 
 

 
C. lingüística 

(CCL) 

C. matemática e c. 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT) 

C. dixital (CD) 
C. Aprender a 

aprender (CAA) 
C. sociais e cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

(CSIEE) 

Conciencia e 
expresións 

culturais (CCEC) 

Dereitos humanos 
e deberes cidadáns. 

Educación 
Artística: 
Plástica 

Riqueza dos 
intercambios 
comunicativos e 
expresión dos 
procesos. 
Descrición de 
procesos de 
traballo e 
valoración da 
obra artística.  

Conceptos e 
representacións 
xeométricas.  
Apreciación do 
entorno a través do 
traballo perceptivo 
(formas, cores, liñas, 
texturas, luz, 
movemento...).  
 

Emprego da 
tecnoloxía como 
ferramenta para 
amosar obras.  
Busca de 
información sobre 
manifestacións 
artísticas, obras e 
autores.  

Reflexión sobre os 
procesos na 
manipulación de 
obxectos, a 
experimentación 
con técnicas e 
materiais e a 
exploración 
sensorial de sons, 
texturas, formas o 
espazos.  

Traballo en equipo.  
Asunción de roles, 
tarefas e 
responsabilidades 
cara a un traballo 
colectivo.  

Exploración para 
definir posibilidades, 
buscar solucións e 
adquirir 
coñecementos. 
Desenvolvemento da 
creatividade.  

Coñecemento de 
diferentes códigos 
artísticos e das 
técnicas e 
recursos que lles 
son propios.  
Achegamento a 
diferentes 
manifestacións 
culturais.  
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ANEXO 2: RÚBRICA DE ACTITUDE DE TRABALLO (20% da  nota) 
 Sempre – 2  Case sempre – 1’5 Ocasionalmente – 1  Case nunca – 0’5 

Presenta boa disposición para o traballo de 

clase (realiza o traballo diario de clase cun 

ritmo axeitado ás súas necesidades). 

    

Participa de xeito activo en actividades orais e 

en grupo.  
    

Asiste co material de traballo a clase.  
 

 
   

Colabora cos demais nos traballos en grupo de 

maneira efectiva.  
    

É ordenado coas fichas e material de clase. 
 

 
   

É ordenado e limpo co traballo que realiza 

diariamente no caderno, fichas, etc. 
    

Entrega as tarefas propostas a tempo. 
 

 
   

As tarefas que se lle solicita entregar (tarefas, 

traballos, exposicións...) están claros, limpos e 

ordenados.  

    

As tarefas que emprega están suxeitas a un 

esforzo previo en función da capacidade do 

estudante (sen excesivos erros, completas...). 
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ANEXO 3: RÚBRICA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA (20% da nota) 
 Sempre – 1  Case sempre – 0’75 Ocasionalmente – 0’5  Case nunca – 0’25 

Escoitar 

O alumno escoita 

activamente a mestres e 

compañeiros cando falan e 

respecta as opinións dos 

demais.  

O alumno escoita activamente a 

mestres e compañeiros cando 

falan, aínda que ás veces se 

despista, e respecta as opinións 

dos demais. 

En ocasións, non escoita aos 

demais e é remiso ás opinións 

dos demais.  

Non escoita aos demais e 

cústalle aceptar as opinións 

dos demais na maioría das 

veces. 

Falar e respectar a 

quenda 

Fala cun ton de voz 

axeitado e espera a que 

alumnos/as e mestres/as 

rematen de falar para dar a 

súa opinión sobre un tema, 

preguntar... 

A maioría das veces fala cun ton 

de voz axeitado e respecta as 

quendas de palabra, aínda que 

nalgunhas ocasións amósase 

impaciente por responder.  

Fala en momentos inoportunos 

sobre temas inoportunos, 

amosándose impaciente para 

respectar a quenda de palabra. 

O seu ton de voz non é o 

axeitado.  

Interrompe o ritmo normal 

da clase falando 

constantemente. 

Regularmente quere falar 

antes que ninguén e non 

deixa explicarse aos demais.  

Colaboración cos 

demais. 

Compartir. 

Sempre está disposto a 

colaborar e compartir sen 

facer distincións entre 

ningún compañeiro/a.  

Ás veces, amósase remiso a 

colaborar ou a compartir con 

algúns dos seus compañeiros.  

Cústalle colaborar e compartir 

cos demais.  

Suponlle un problema cada 

vez que hai que colaborar 

cos compañeiros ou 

compartir.  

Respecto. 

Adopta un comportamento 

responsable, construtivo e 

solidario cos demais.  

En moitas ocasións, manifesta 

un comportamento responsable, 

construtivo e solidario.  

En poucas ocasións, manifesta 

un comportamento 

responsable, construtivo e 

solidario.  

Non adopta de xeito 

habitual un comportamento 

responsable, solidario ou 

construtivo.  

Autonomía. 

Manifesta autonomía na 

planificación e execución 

das actividades.  

Manifesta autonomía na 

planificación e execución da 

meirande parte das actividades.  

É bastante dependente do 

mestre/a ou dalgún 

compañeiro, pero acaba 

realizando as tarefas por si 

mesmo.  

É moi dependente en 

calquera tipo de actividade.  
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ANEXO 4: DIARIO REFLEXIVO DA APRENDIZAXE GRUPAL 

Reflexiona sobre que e como aprendiches traballando cos teus compañeiros e compañeiras. 

Que aprendiches cos teus compañeiros e compañeiras? 
 

Que dificultades te axudaron a superar os teus compañeiros e 
compañeiras? 

 

Cal foi o mellor momento do voso traballo xuntos? 
 

Que é o que máis vos custou? 
 
 
 

Que cambiarías para a próxima vez? 
 
 
 

 
Agradezo a ________________________________  por __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Pídolle a ________________________________ que  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5: REXISTRO PARA A AVALIACIÓN DA EXPRESIÓN ESCRITA 
 ALTO MEDIO BAIXO 

Criterio 10 8 6 4 2 

Contido: o tema e a idea central preséntanse de forma clara.      

Organización: aparecen parágrafos que mostran claramente inicio, 

desenvolvemento e peche. 
     

Vocabulario: é rico e variado, e figuran as palabras e as expresións aprendidas.       

Ortografía: a escritura das palabras é correcta.      

Puntuación: uso adecuado de todos os signos de puntuación.       
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ANEXO 6: REXISTRO PARA A AVALIACIÓN DO CADERNO 

Nome Limpeza Orde Títulos e epígrafes Exercicios Correccións Ortografía 
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ANEXO 7: REXISTRO PARA A AVALIACIÓN DA ACTITUDE NA AULA 

Nome ___________________________________________________  

 

 

Actitude Frecuencia Evidencias 

Móstrase alegre.      

Expresa abertamente as súas emocións.      

Relaciónase con todos os seus 

compañeiros e compañeiras. 
    

Desconfía.     

Respecta o material de aula.     

Pide axuda cando a necesita.     

Pon atención ás explicacións.     

Pregunta cando ten dúbidas.     

Mostra interese polas tarefas propostas.     

Axuda os seus compañeiros/as.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Sí.      
AV. Ás veces.  
N. Non. 
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ANEXO 8: REXISTRO DE LECTURA  

Este rexistro vaiche servir para que valores o teu traballo e as dificultades que atopaches nas lecturas iniciais de cada unidade. 
 

UNIDADE Título 

Comprendo as palabras Reflexiono Escoito e falo 

Que foi o máis 

difícil? 

Valora o teu 

traballo 

Que foi o máis 

difícil? 

Valora o teu 

traballo 

Que foi o máis 

difícil? 

Valora o teu 

traballo 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 
 
 
 

M. Mal          R. Regular          B. Ben          MB. Moi ben. 
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ANEXO 9: RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DA AUTONOMÍA NO TRABALLO 
 4 3 2 1 

Confianza 

Afronta as súas tarefas 

con seguridade e supera 

as dificultades que 

xorden. 

Mostra confianza nas súas 

aptitudes pero, en 

ocasións, ante as 

dificultades precisa axuda. 

Non afronta con 

seguridade as tarefas 

cando aparecen 

dificultades; sempre 

precisa axuda. 

Mostra inseguridade á 

hora de afrontar as súas 

tarefas, o que paraliza 

ou entorpece o seu 

traballo. 

Autocoñecemento 

Identifica as súas 

fortalezas e debilidades 

persoais e xestiónaas de 

xeito eficaz na realización 

das súas tarefas. 

Fai uso das súas fortalezas 

e debilidades de xeito 

pouco consciente para a 

realización eficaz dos seus 

traballos. 

Identifica as súas 

fortalezas e debilidades, 

aínda que de modo pouco 

realista. 

Non identifica as súas 

fortalezas e debilidades. 

Espírito de superación 

Aborda as actividades 

propostas como un reto 

persoal e non desanima 

ante os problemas ou as 

dificultades que xorden. 

Aborda as actividades 

propostas como un reto 

persoal e, aínda que ás 

veces se desanima, vólvese 

enganchar con facilidade 

grazas a recursos persoais. 

Aborda as tarefas como 

un reto persoal, pero 

cústalle analizar 

criticamente o seu traballo 

e buscar estratexias para 

melloralo. 

Realiza as tarefas con 

presión externa ou non 

as realiza. 

Responsabilidade 

Asume as súas 

responsabilidades 

cumprindo cos prazos 

marcados e realiza as 

tarefas e as funcións 

encomendadas. 

Asume as súas 

responsabilidades e realiza 

as tarefas encomendadas. 

Ten dificultades para 

cumprir os prazos 

marcados. 

Elude as responsabilidades 

e realiza as tarefas de 

modo irregular. 

Non realiza as súas 

tarefas. 
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ANEXO 10: RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN 
 4 3 2 1 

Imaxinar 

posibilidades 

Mostra un pensamento 

orixinal e intuitivo ante as 

situacións formuladas, e 

xera numerosas 

posibilidades. 

Xera posibilidades 

limitadas, aínda que desde 

a intuición e con 

orixinalidade. 

Xera posibilidades 

predicibles e non achega 

ideas orixinais. 

Non imaxina posibilidades. 

Transformar ideas en 

accións 

Establece metas de acción 

realistas partindo das ideas 

xeradas. 

Establece metas de acción 

realistas, pero nun número 

inadecuado. 

Necesita supervisión para 

centrar e definir as metas. 

Non concreta as ideas que 

xera en metas. 

Curiosidade 

Mostra curiosidade polos 

temas tratados, fai 

preguntas, busca 

información, considera 

cuestións relacionadas de 

forma indirecta. 

Realiza preguntas e 

investigacións sobre os 

temas directamente 

relacionados.  

Só mostra curiosidade por 

temas que lle resulten 

especialmente interesantes 

e de xeito esporádico. 

En moi poucas ocasións 

formula preguntas, e só 

investiga se hai indicacións 

explícitas de facelo. 

Anticipación 

Ante un proxecto, é capaz 

de desenvolver unha visión 

sobre desafíos e 

necesidades futuras, tanto 

no propio proxecto coma 

nas súas consecuencias. 

Mantén perspectiva de 

futuro identificando 

posibles desafíos e 

necesidades, pero 

directamente vinculados co 

proxecto. 

Só nalgúns casos prevé 

dificultades.  

Encóntrase sempre con 

dificultades sen as prever. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

 

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra unha especial relevancia neste plano, xa que a capacidade de comunicación é o primeiro 

requisito que ha de cumprir o individuo para desenvolverse nun contexto crecentemente pluricultural e plurilingüe. Así recoñecérono todos os 

gobernos da Unión Europea, que ao longo dos últimos anos programaron diversas actuacións comunitarias en materia de educación co  último 

de facer posible que cada cidadán posúa un coñecemento práctico de polo menos dous idiomas ademais da súa lingua materna, e así 

reflectiuno tamén a normativa española, a cal, en consonancia con isto, outorga á capacitación para a comunicación nunha ou máis linguas 

estranxeiras uns lugares destacados entre os fins á consecución da cal está orientado o noso actual sistema educativo. 
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O currículo básico para a etapa de Educación Primaria estrutúrase en torno a actividades de lingua tal como estas se describen no Marco 

Común Europeo de referencia para as Linguas: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Os contidos, criterios 

e estándares están organizados en catro grandes bloques que se corresponden coas actividades de lingua mencionadas, eixe das ensinanzas 

da materia. 

 

Na etapa de Educación Primaria deberá terse moi en conta que a parte dun nivel competencial básico por o que, tanto na interacción 

comunicativa coma na comprensión e produción de textos, resultará esencial remitirse sempre a contextos familiares para o alumnado desta 

idade, aproveitando así os coñecementos previamente adquiridos e as capacidades e experiencias que posúe. 

 

 

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensino e etapa educativa; as competencias, ou 

capacidades para activar e aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, para lograr a realización 

axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos, os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias; a metodoloxía 

didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes; os estándares e resultados 

de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensino e 

etapa educativa. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as 

etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 

a) Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas 

educativas. 

b) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr 

a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

d) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e 

etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e 

que concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e 

permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

f) 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; responden ao que se pretende conseguir en cada 

materia. 
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g) Metodoloxía didáctica: 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 formulados. 

 

 

 



 

6 
 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

As Competencias Clave do currículo son 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. (SIE) 

•  Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que tamén se atenderá o resto de Competencias Clave de tratamento transversal. 
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 DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

 A COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, 

nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e 

prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectivo. 

 

Para o axeitado desenvolvemento desta competencia débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas 

que se concretan: 

 

- O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a 

ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

 

- O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa axeitada produción e recepción de 

mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncions comunicativas e os esquemas de interacción); e a 

discursiva (que inclúe as macrofuncions textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

 

- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

 

- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. 

Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación, como destrezas 

vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, 

tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza 

para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 

-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres 

dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

 

 

 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns aspectos 

esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e sostenibilidade do 

benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable 

das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
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a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

 

Para o axeitado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, 

a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas. 

 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción 

responsable con el dende accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas 

para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que 

conducen á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 

 

Para o axeitado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta necesario abordar os saberes ou coñecementos 

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de conceptos, procesos 

e situacións interconectadas 

 

 A COMPETENCIA DIXITAL (CD) é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación para 

alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na 

sociedade. 

 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a 

escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun ámbito dixital. 

 

Para o axeitado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar: A información, a comunicación, a creación de 

contidos, a seguridade e a resolución de problemas. 

 A COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e 

que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais. 

 

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 

capacidade para motivarse por aprender, e en segundo lugar, o fomento da organización e a xestión da aprendizaxe. 

 

Para o axeitado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento 

dos procesos mentais aos que se entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así 

como o desenvolvemento da destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
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 As COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade -entendida dende as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa-, para interpretar 

fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, 

así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

 

a)  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 

b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís, 

así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións 

internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

 

Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as 

crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros; é dicir, xuntar o individual e o social, o privado e o público detrás de 

solucións construtivas dos conflitos e problemas da sociedade democrática. 

 

 

 

 A competencia SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE), implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa 

adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 

actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o  previsto. 

 

Para o axeitado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario abordar: 

 

- A capacidade creadora e de innovación. 

- A capacidade pro activa para xestionar proxectos. 

- A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza. 

- As calidades de liderado e traballo individual e en equipo. 

- Sentido crítico e da responsabilidade. 

 

 

 A COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, 

cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e 

desfrute persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Para o axeitado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar: 
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- O coñecemento, estudio e comprensión dos distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e producións do patrimonio 

cultural e artístico. 

- A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas. 

- A capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte e da cultura. 

- A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de cara á expresión das propias ideas e 

sentimentos. 

- O interese, aprecio, respecto, desfrute e valoración crítica das obras artísticas e culturais. 

- A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade. 

- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a creación de calquera 

produción artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a realización de traballos colectivos. 
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR POR COMPETENCIAS NA AULA 

 
Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro cáles son os 

obxectivos ou metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son os máis axeitados e como se avalía a aprendizaxe e 

retroalimentarse o proceso. 

 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos 

condicionantes nos que ten lugar o ensino. 

 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica 

unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 

 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas 

que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 

aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 

 

 As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das 

tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

 

 Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir compartir e construír 

o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. 

 

 O traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de 

hipótese e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus 

coñecementos e habilidades a proxectos reais. 

 

 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a 

avaliación continua e permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para o alumnado que 

potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo. 

 

 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, considerando especialmente a 

integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos 

virtuais. 

 

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 
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AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos coma nas avaliacións finais nas diferentes etapas educativas, para poder avaliar as 

competencias é necesario elixir estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de 

problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes. 

 

 Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliable coas competencias ás que contribúen, para lograr a avaliación 

dos niveis de desempeño competenciais alcanzados polo alumnado. 

 

 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que ser 

competente supón mobilizar os coñecementos e actitudes para dar resposta ás situacións formuladas, dotar de funcionalidade ás 

aprendizaxes e aplicar o que se aprende dende unha formulación integradora. 

 

  Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas ou escalas de 

avaliación. Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de 

atención á diversidade. 

 

 O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na 

avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos 

de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de 

rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

 

 As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño coma na súa avaliación os estándares de aprendizaxe 

avaliable do currículo. 
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3  CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
 

A) CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 3º DE PRIMARIA1 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORAIS 
 

Estratexias de comprensión de textos orais: 

- Mobilización de expectativas, identificación de 

claves e inferencias, comprobación e reformulación 

de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía; costumes e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

 

Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares e 

obxectos. 

 - Petición e ofrecemento de información, axuda, 

instrucións, obxectos, permiso. - Establecemento e 

mantemento da comunicación. 

 

 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

máis axeitadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 
 

- Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, celebración), condicións de vida 

(vivenda, ámbito), relacións interpersoais 

(familiares, de amizade, escolares), 

comportamento (xestos habituais, uso da voz, 

contacto físico) e convencións sociais (normas 

de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha comprensión 

axeitada do texto. 
 

- Identificar o sentido xeral, a información 

esencial e a maioría dos puntos principais en 

textos orais moi breves e sinxelos, cun grande 

número de estruturas simples e léxico de uso moi 

frecuente, articulados con claridade e 

lentamente e transmitidos de viva voz ou por 

 

1. Comprende o sentido global de 

explicacións ou instrucións orais 

sinxelas. 

2. Extrae o sentido xeral e capta os 

detalles esenciais de narracións orais 

axeitadas ao seu nivel. 

3. Asimila as ideas principais de 

presentacións sinxelas e ben 

estruturadas sobre temas familiares ou 

do seu interese (p. e. animais, 

personaxes de conto), sempre e 

cando conte con imaxes e ilustracións 

e se fale de xeito lento e claro. 

4. Identifica o tema dunha 

conversación moi sinxela e predicible 

que ten lugar na súa presenza nalgún 

espazo público real ou simulado sobre 

temas coñecidos. 

5. Comprende o sentido xeral e o 

 
1 Na "Programación Didáctica " deste mesmo título inclúense exemplos específicos de Contidos, Criterios de Avaliación e Estándares de aprendizaxe en cada unidade. 
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Estruturas sintáctico-discursivas2 

 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)3 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de ton. 

 

medios técnicos, sobre temas relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles 

sempre que se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición ou confirmación e 

cunha forte referencia contextual. 
 

- Distinguir a función comunicativa principal (p. 

e. unha demanda de información, unha orde, 

ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos dunha narración 

esquemática). 
 

- Recoñecer os significados máis comúns 

asociados ás estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación oral (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 
 

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos relacionados coas 

propias experiencias, necesidades e intereses, e 

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. 
 

- Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de ton básicos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xenerais relacionados 

con estes. 

esencial das dramatizacións de 

contos tradicionais ou de historias 

populares previamente coñecidos. 

 
2 Ver listado de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
3 Ver listado de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

BLOQUE 2: 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estratexias de produción de textos orais: 
 

- Planificación, execución e control mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos e 

paratextuais. 
 

 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía; costumes e 

actitudes; linguaxe non verbal. 
 

 

Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

 - Descrición de persoas, actividades, lugares e 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de información, axuda, 

instrucións, obxectos, permiso. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 
 

 

Estruturas sintáctico-discursivas4 
 

 

Léxico oral de alta frecuencia (produción)5 
 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de ton. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

para producir textos orais monolóxicos ou 

dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 

fórmulas e linguaxe prefabricada ou expresións 

memorizadas, ou apoiando con xestos o que se 

quere expresar. 

 

Coñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha produción oral 

adecuada ao contexto, respectando as 

convencións comunicativas máis elementais. 

 

Interactuar de xeito moi básico, utilizando 

técnicas moi simples, lingüísticas ou non verbais 

(p. e. resposta física, xestos ou contacto físico) 

para iniciar, manter ou concluír unha breve 

conversación, cumprindo a función 

comunicativa principal do texto (p. e. un saúdo, 

unha felicitación, un intercambio de 

información). 

 

Participar de xeito moi simple e de xeito 

comprensible, aínda que sexan necesarias 

algunhas aclaracións, en conversacións moi 

1. Fai presentacións breves e sinxelas, 

previamente preparadas e ensaiadas, 

sobre temas cotiáns ou do seu 

interese (presentarse e presentar 

outras persoas; dar información 

básica sobre si mesmo, a súa familia e 

a súa clase; o seu menú preferido, o 

aspecto exterior dun obxecto ou un 

animal; dicir o que lle gusta e non lle 

gusta) usando estruturas moi sinxelas. 

 

2. Responde axeitadamente en 

situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si mesmo, 

petición ou ofrecemento de 

obxectos, expresión do que lle gusta 

ou non, do que está a facer, do lugar 

onde está situado algo, etc.) 

 

3. Participa en conversacións cara a 

cara ou por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do 

interlocutor, nas que establece 

contacto social (dar as grazas, 

saudar, despedirse, dirixirse a alguén, 

pedir desculpas, presentarse, felicitar 

 
4 Ver listado de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
5 Ver listado de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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 breves con intercambio directo de información 

sobre temas moi familiares, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso moi frecuente, 

fundamentalmente illadas aínda que nalgunhas 

ocasións consiga conectalas de forma básica, 

sendo indispensable a paráfrase e a 

cooperación do interlocutor para manter a 

conversación. 

 

Facerse entender en intervencións breves e 

sinxelas, aínda que se produzan tatexos, 

vacilacións, repeticións ou pausas para 

reorganizar o discurso. 

 

Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como "e"), aínda que se 

sigan cometendo erros básicos de xeito 

sistemático en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia. 

 

Coñecer e utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias 

e necesidades. 

 

Articular, de xeito polo xeral comprensible pero 

con evidente influencia da primeira ou outras 

linguas, un repertorio moi limitado de patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de ton básicos, 

adaptándoos á función comunicativa que se 

quere levar a cabo. 

alguén), intercámbiase información 

persoal (nome, idade, etc.), 

exprésanse sentimentos, etc. 

 

4. Desenvólvese en situacións cotiás 

simples, reais ou simuladas (p. e. pedir 

unha comida no comedor escolar). 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estratexias de comprensión de textos escritos: 

- Mobilización de expectativas, identificación de 

claves e inferencias, comprobación e reformulación 

de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía; costumes e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

 

Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares e 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas6 

 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción)7 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 

 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

máis axeitadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 
 

- Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, celebración), condicións de vida 

(vivenda, ámbito), relacións interpersoais 

(familiares, de amizade, escolares) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión axeitada do texto. 
 

- Identificar o sentido xeral, as ideas principais e 

a maioría das informacións específicas en textos 

impresos ou dixitais, moi breves e sinxelos, con 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, 

sobre temas moi familiares e cotiáns, sempre 

que se poida reler ou pedir aclaracións e 

cóntese con apoio visual e contextual. 
 

- Distinguir a función ou funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha felicitación, unha 

demanda de información, ou un ofrecemento) 

e un repertorio limitado dos seus expoñentes 

máis habituais, así como os patróns discursivos 

básicos (p. e. inicio e peche dunha carta, ou os 

1. Formula hipótese sobre o contido 

de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das 

ilustracións, do título, dos elementos 

gráficos, etc. 

 

 

 2. Comprende información esencial e 

localiza información específica en 

material informativo sinxelo como 

menús ou anuncios. 

 

 

3. Comprende unha secuencia moi 

breve e sinxela de instrucións para 

realizar p. e. unha receita moi sinxela. 

 

 

4. Comprende o esencial e os puntos 

principais de noticias moi breves e 

artigos de revistas infantís que traten 

temas que lle sexan familiares ou 

sexan do seu interese (animais, 

deportes, grupos musicais, xogos de 

ordenador). 

 

 

 

 
6 Ver listado de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
7 Ver listado de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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puntos dunha descrición esquemática). 

 

- Recoñecer os significados máis comúns 

asociados ás estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación escrita (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

 

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir do contexto e 

da información contida no texto os significados 

probables de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 

- Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma, consulta, exclamación), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e., ☺@, $, ₤), e 

identificar os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados con estes. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
Estratexias de produción de textos escritos: 

 

- Planificación, execución e control mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos e 

paratextuais 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía; costumes e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

 

Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares e 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

 - Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas8 

 

Léxico escrito de alta frecuencia (produción)9 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 

- 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. 

 

- Coñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción 

escrita axeitada ao contexto, respectando as 

normas de cortesía básicas. 

 

- Construír, en papel ou en soporte electrónico, 

textos moi curtos e moi sinxelos, compostos de 

frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con certa frecuencia a 

forma correcta das convencións ortográficas 

básicas e os principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, do seu ámbito máis 

inmediato e de aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións moi familiares e predicibles. 

 

- Cumprir a función comunicativa principal do 

texto escrito (p. e. unha felicitación, un 

intercambio de información, ou un 

ofrecemento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa formularios marcando 

opcións e completando datos ou 

outro tipo de información persoal (p. 

e. gustos, títulos de contos lidos, 

opinións, etc. 

 

2. É capaz de construír textos 

narrativos sinxelos partindo de 

modelos e/ou de andamiaxe moi 

estructurados. 

 

3. Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve e 

simple (mensaxes, notas, postais, 

correos) na que felicita alguén, ou 

fala de si mesmo e do seu ámbito 

inmediato (familia, amigos, obxectos, 

lugares) 

 
8 Ver listado de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
9 Ver listado de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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 dos seus expoñentes máis frecuentes e de 

patróns discursivos básicos (p. e. saúdos para 

inicio e despedida para peche dunha carta, ou 

unha narración esquemática desenvolvida en 

puntos). 

 

- Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como "e"), aínda que se 

sigan cometendo erros básicos de xeito 

sistemático en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia. 

 

- Coñecer e utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias 

e necesidades. 

 

- 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. 
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4 ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and). 

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I love salade!). 

- Negación: (negative sentences with not), non (Adj.), No (+ negative tag)). 

- Consulta: (How are you?, How many...?, Wh- questions, Aux. questions) 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to). 

- 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 two digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, 

more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance). 

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority 

(after); sequence (first...then). 

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 
 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- Identificación persoal 

- Vivenda, fogar e ámbito 

- Actividades da vida diaria 

- Familia e amigos 

- Tempo libre, ocio e deporte 

- Viaxes e vacacións 

- Saúde e coidados físicos 

- Compras e actividades comerciais 

- Alimentación e restauración 

- Transporte 

- Medio, clima e ámbito natural 

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
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5 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS mirar no curriculum os de 3º 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante con estruturas simples e léxico de uso cotiá.  
 
PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e sinxelas sobre temas familiares ou do seu interese, que 
conteñen con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado.  
 
PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións ,  

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

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. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.  

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, 

museos, colexios 

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. 

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 
 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
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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.  
 
PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das demais (nome, apelido e idade...).  
 
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  

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL  

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  

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto e preguntar o prezo). 

 

6 TEMPORALIZACIÓN 

 

1º Trimestre 

 

Wellcome to the tiger street Club 

A computer for the class 

Animal world  

Halloween 

Christmas 
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2º trimestre 

 

Sport star 

Food we like 

Things we do every day 

 

3º trimester 

 

At the beach 

Tiger Street Club review 

World Book Day 
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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. 

 

 

A) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 

 Os 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; responden ao que se pretende conseguir en cada materia. 

 

. 

 

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que 

especifican os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso. 

 

 

 

B) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliacións axeitadas a cada etapa do curso. O material de avaliación está deseñado para calibrar os avances conseguidos, identificar as 

necesidades dos alumnos e darlles a oportunidade de autoavaliarse. 

 

 

Avaliación informal 

 

 Avaliación da unidade por parte do profesor 

 

Avaliación formal 

 

 Test de Diagnóstico 

 Tests para cada Unidade 
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8 TIPOS DE AVALIACIÓN 
 

 Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, os equipos docentes levarán a cabo 

unha avaliación inicial do alumnado, que lles permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de reforzo e de recuperación. 

 Avaliación continua (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e axudar ao 

alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as posibles dificultades atopadas 

 Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos resultados alcanzados polos 

alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas cualificacións, tanto positivas 

como negativas. 
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9 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

O departamento/profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das 

competencias, os criterios de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. 

Para iso, o departamento/profesor terá en conta e cualificará os seguintes aspectos do seguinte modo: 

 

 

Instrumentos de avaliación % Observacións 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DO TRABALLO DO ALUMNO 10 Activity Book, projects,  

PROBAS ESCRITAS 10 Relacionadas con vocabulario, listening ou calquer outa tarefa que 

xurda ao longo do curso 

EXPRESIÓN E PARTICIPACIÓN ORAL 10  

TEST DE CADA UNIDADE 70  
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10 PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE) 
 

 Nesta etapa porase 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. 

 Co fin de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. 

 Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao 

establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

 A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O profesor titor coordinará a intervención educativa do 

conxunto do profesorado do alumnado ao que tutoriza de acordo co que estableza a Administración educativa correspondente, e manterá 

unha relación permanente coa familia, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei Orgánica 8/1985, do 

3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 

 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste modo se garante o 

desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en función das necesidades de cada un. 

 Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse 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. 
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11 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE 

 

(O departamento/profesor describirá e detallará aquí os criterios acordados para avaliar e modificar en caso necesario o proceso de ensino-

aprendizaxe) 

 

 

 

Criterios Descrición 

  

  

  

 

 

 

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

 

Será de aplicación o indicado no capítulo II do título I da Lei 2/2006, do 3 de maio, nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións se 

adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

 

(O departamento/profesor detallará aquí os criterios e procedementos específicos para atender este tipo de alumnado.) 

 

Criterios Procedemento 

OS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS  TEÑEN ACI 

 

  

  

 

 

 

13 RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 

 

 

Centro   CEIP  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

 

Dirección RÚA ALCALDE SALORIO 28 
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Cidade/Poboación  A CORUÑA    Provincia A CORUÑA    Código postal 15010 

 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA 

 

1. DOLORES CORRAL 

 

 

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Ano Nº de alumnos Nº de grupos 

3º de Primaria 2020-2021 75 3 

 

 

NECESIDADES DOS DISTINTOS GRUPOS 

Grupo A  Neste clase hai algún alumnado con dificultades na súa apredizaxe que necesitan reforzo. Mediante a obsrvación irase vendo a súa 

evolución. 

Grupo B  

Grupo C  

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS 

Grupo A 

Alumno/a   

Alumno/a 

Alumno/a 

 

Grupo B 

Alumno/a  
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Alumno/a 

Alumno/a 

 

Grupo C 

Alumno/a  

Alumno/a  

Alumno/a 

 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Recursos materiais dispoñibles no centro  

TV e DVD SI 

Reprodutor CD SI 

 

Ordenadores SI  

PDI (Pizarra Dixital Interactiva) SI 

 

Observacións: 

 

 

Espazos dispoñibles no centro  

Aula de idiomas 

 

Aula de ordenadores SI 

Patio SI 

Ximnasio Non 

Teatro  

Biblioteca SI 

 

 

Observacións: 
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Distribución do espazo dentro da aula) 

Distribución de pupitres en filas 

 

 

 

 

 

Outros 
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14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 
 

Considéranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular 

e que teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utiliza. 

 

( 

Curso Actividade Data Profesores 

Todos Halloween 31 do outubro Todos 

Todos Magosto Sen fixar todos 

Todos Nadal  Todos 

Todos Dia da Paz 30 de xaneiro Todos 

Todos Letras Galegas  todos 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

• A presente programación está baseada no esquema indicado na resolución do 

27 de xullo de 2015 (DOG 29/07/2015) no seu artigo 13, que se ben é de 

secundaria é a recomendación feita por parte da inspección ata que no existe 

unha resolución similar para primaria. 

• O currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia ven 

regulado polo Decreto 105/2014, do 4 de setembro e á Lei Orgánica 8/2013do 9 

de decembro para a mellora da calidade educativa. 

• O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é 

competencia plena da Comunidade Autónoma galega o regulamento e 

administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e 

especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis 

orgánicas que, conforme o parágrafo primeiro do seu artigo 81, o desenvolvan. 

• O Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as 

ensinanzas mínimas da educación primaria que facilitarán a continuidade, 

progresión e coherencia da aprendizaxe no caso de mobilidade xeográfica do 

alumnado, desenvolve os aspectos básicos do currículo en relación cos 

obxectivos, competencias básicas, contidos e criterios de avaliación. Os centros 

docentes desenvolverán e completarán, se fora o caso, o currículo das 

diferentes etapas e ciclos no uso da súa autonomía, respondendo ao principio 

de autonomía pedagóxica, de organización e xestión que o decreto lles atribúe 

aos centros educativos coa finalidade de adecuarse ás características e á 

realidade educativa de cada un deles. 

• O eixe do traballo nesta etapa educativa será o desenvolvemento das 

competencias básicas que permitan encamiñar todo o alumnado cara ao logro 

dunha formación integral, tanto na súa vertente persoal coma nas demandas 

sociais e culturais que faciliten a continuación dos estudos e, posteriormente, a 

inclusión na vida laboral, pero sempre coa asunción da necesidade de aprender 
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ao longo de toda a vida. Ten enorme importancia a presenza no currículo das 

competencias clave que o alumnado deberá desenvolver na educación primaria 

e completar na educación secundaria obrigatoria. As competencias permiten 

identificar aquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde un 

enfoque integrador e orientado á aplicación dos saberes adquiridos. O seu logro 

deberá capacitar as alumnas e os alumnos para a súa realización persoal, a 

incorporación satisfactoria á vida adulta e o desenvolvemento dunha 

aprendizaxe permanente ao longo da vida. Será preciso que a organización dos 

centros educativos, as formas de relación de todas as persoas compoñentes da 

comunidade educativa, as actividades docentes, así como as complementarias e 

extraescolares, incidan no desenvolvemento das citadas competencias. 

Prestarase especial atención á educación en valores e ás normas de convivencia 

que permitan unha incorporación á sociedade democrática con respecto, 

interese, esforzo e responsabilidade. 

• Contamos en terceiro de primaria con tres grupos de 25 nenos e nenas. 

• A lingua materna predominante é o castelán. O centro conta con moito 

alumnado chegado do estranxeiro que descoñecen o galego polo que a lingua 

vehicular maioritaria é o castelán.  

• Faise unha avaliación inicial do alumnado observando que: 

◦ Reproducen e crean motivos rítmicos 

◦ Diferencian as calidades do son. 

◦ Recoñecen as familias de instrumentos. 

◦ Seguen o pulso dunha danza. 

◦ Coñecen elementos musicais como matices e tempo. 

 

2.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na Educación Musical incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 

sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afines ao área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos entender, coñecer e 
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investigar a través de diferentes códigos todo o referente ao coñecemento artístico, de forma 

máis concreta, o coñecemento musical. 

Así mesmo, a tecnoloxía permitirá desenvolver a capacidade do alumnado para afondar no 

coñecemento da linguaxe artística. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

 Interactuar coa contorna natural de xeito respectuosa. 

 Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento 

sostible. 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as repercusións pa-

ra a vida futura. 

 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

 Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos xeo-

métricos) en situacións cotiás. 

 Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contex-

tos reais e en calquera materia. 

 

Comunicación lingüística 

Esta competencia permitiranos dotar de ferramentas ao alumnado para que poidan acceder ao 

coñecemento do mundo da música e da danza. 

As ferramentas posibilitarán que se inicien na expresión e a comunicación a todos os niveis. A 

comprensión, a percepción serán habilidades que irán adquirindo a medida que o 

desenvolvemento da súa linguaxe vaia crecendo. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

 Comprender o sentido dos textos escritos. 

 Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 

 Gozar coa lectura. 

 Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 

 Compoñer distintos tipos de texto creativamente con sentido literario. 

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta 

ao interlocutor. 

 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas situa-

cións comunicativas. 
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 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situa-

ción. 

 

 

Competencia dixital 

Esta competencia permitiranos dotar de ferramentas ao alumnado para que cre as súas propias 

producións nos seus múltiples facetas favorecendo o coñecemento de diferentes 

manifestacións culturais nos diferentes planos da música e a danza. 

No área de Música adestraremos os descritores seguintes: 

 Empregar distintas fontes para a procura de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia permitirá ao alumnado gozar e enriquecerse de expresións no mundo 

artístico e cultural da música e a danza que poida aportar a súa contorna e ata outras culturas. 

Levaranos a valorar as creacións artísticas propias e as doutros. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

 Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Música permitiranos facer confluír diversos aspectos como o diálogo, a participación, 

o respecto, a riqueza da diversidade, a convivencia que favorezan diferentes realidades 

presentes na nosa sociedade. Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento 
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de cada un dos descritores que enunciamos a continuación: 

 Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

 Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de Dereito referendado 

por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

 Mostrar dispoñibilidade para a colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

 Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potenciali-

dades. 

 Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Música comporta unha actitude positiva que presupón flexibilidade e oportunidade; 

por iso, esta competencia fomentará unha vertente máis social que implica desenvolver 

habilidades e actitudes relacionadas co liderado de proxectos que comportan confianza nun 

mesmo, empatía, habilidades de diálogo e cooperación, organización de tempos e tarefas para 

alcanzar todo aquilo que se propoñan. 

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo superando as dificultades. 

 Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e a confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa 

 Atopar posibilidades na contorna que outros non ven. 

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 

Aprender a aprender 

Esta competencia dentro desta área permitiranos a posibilidade de iniciar ao alumnado na 

aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de forma cada vez máis eficaz e autónoma de 

acordo aos obxectivos propostos e ás necesidades que se teñan. A área de Música vainos a 

levar a planificar, secuenciar, avaliar tanto en proxectos de forma individual como de forma 
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colectiva. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múlti-

ples, funcións executivas. 

 Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para mellóraa do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente 

 Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados in-

termedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA O CURSO 

OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as 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 nun mesmo, 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 do-

méstico, 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. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, si houbela, a lingua cooficial da comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas, e desen-

volverse 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 capaces 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. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reci-

ben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favo-

recer 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 cos demais, así como unha actitude contraria á vio-

lencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

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 ás mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN MUSICAL EN  4º DE PRIMARIA 

 

Na educación musical favoreceremos a adquisición dos seguintes obxectivos: 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza 

nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

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. 

j)  Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia ás mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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Currículo de Educación Musical en 3º 

Estas son as relacións curriculares do currículo de Educación Musical en 3º que figuran en prográmame, se detectas algún erro comunicao a 
info@recursoseducativos.net.   

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C] 

Bloque 1: Escoita 

3º EM j,d,o EM-B1.1-Audición activa 
dunha selección de pezas 
instrumentais e vocais de 
diferentes estilos e culturas, 
adaptadas á idade do 
alumnado. 
EM-B1.2-Asistencia a 
algunha representación 
musical. 
EM-B1.3-Interese polo 
repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 
EM-B1.4-Audición de obras 
musicais de distintas 
características e 
procedencias. 
EM-B1.5-Actitude atenta e 
silenciosa, e respecto polas 
normas de comportamento 
durante a audición de 

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

3º-EMB1.1.1-Expresa as súas apreciacións 
persoais sobre o feito artístico musical. [CCL 
CCEC] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.1.1-Dá a súa opinión 
sobre a música escoitada canso se lle pide. 
 
3º-EMB1.1.2-Manifesta as sensacións, as 
impresións e os sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.1.2-Di, cando se lle 
pregunta, a sensacións que lle provoca a 
música escoitada. 
 
3º-EMB1.1.3-Coñece, entende e cumpre as 
normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. [CSC] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.1.3 Mantén 
normalemente o silencio e a 
atención  durante a audición dunha obra 
musical. 
 
3º-EMB1.1.4-Identifica manifestacións 
artísticas propias de Galicia. [CAA CCEC] 
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música e na asistencia a 
representacións. 
 

MÍNIMO: 3º-EMB1.1.4-Nomea e discrimina 
auditivamente polo menos tres instrumentos 
da música tradicional galega. 
 
 

3º EM j EM-B1.6-Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura 
e timbre. 
EM-B1.7-Acento e pulso. 
 

EM-B1.2-Identificar e describir as 
características de elementos 
musicais e calidades dos sons do 
contexto. 

3º-EMB1.2.1-Describe e dá información 
salientable sobre elementos da linguaxe 
musical presentes nas manifestacións musicais 
e nos sons do contexto. [CCEC CMCT] 
MÍNIMO: 3º 1.2.1.-Opina cando se lle pide 
sobre aspectos musicais traballados 
(intensidade, altura,duración ou timbre) nos 
sons do contexto. 
 
 

3º EM j EM-B1.8-Elementos 
musicais. Tempo e matices: 
forte, piano e mezzoforte. 
EM-B1.9-Identificación dos 
rexistros de voces graves e 
agudas, así coma das 
posibles agrupacións vocais 
e instrumentais (solista, dúo, 
trío e coro). 
EM-B1.10-Compases 
binarios e ternarios. 
 

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

3º-EMB1.3.1-Distingue tipos de voces e 
instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 
vocais. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.3.1-Recorda as familias 
instrumentais e os tipos de voz (masculina e 
feminina) e clasifica polo menos dous 
instrumentos de cada familia. 
 
3º-EMB1.3.2-Identifica e describe variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.3.2-Adapta o seu 
movemento ós cambios de velocidade e 
intensidade escoitados. 
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3º EM j EM-B1.11-Recoñecemento e 
identificación das partes 
dunha peza musical. Formas 
musicais binarias e ternarias. 
 

EM-B1.4-Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

3º-EMB1.4.1-Establece unha relación entre o 
que escoita e represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.4.1-Elabora, con axuda, 
un musicograma sinxelo, onde se indica a 
forma dunha obra musical. 
 
3º-EMB1.4.2-Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela e presenta graficamente a súa 
estrutura. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º.-EMB1.4.2- Recoñece con axuda 
as partes dunha obra musical. 
 
3º-EMB1.4.3-Representa graficamente, con 
linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada. [CCEC 
CAA CCL] 
MÍNIMO: 3º-EMB1.4.3-Relaciona o 
pentagrama coa altura do sonido, as figuras 
musicais coa duración e os símbolos p e f coa 
intensidade do son. 
 
 

Bloque 2: Interpretación musical 

3º EM j,b EM-B2.1-Lectura e 
interpretación de pezas 
instrumentais e cancións 
sinxelas de maneira 

EM-B2.1-Interpretar un 
repertorio básico de cancións e 
pezas instrumentais, en solitario 
ou en grupo, mediante a voz ou 

3º-EMB2.1.1-Utiliza de xeito correcto a 
linguaxe musical traballada para a 
interpretación de obras. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.1.1-Repite, aprende e 
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colectiva, con ou sen 
acompañamento, con 
distintos tipos de grafías. 
EM-B2.2-Frauta doce: 
dixitación da escala de dó 
sen alteracións. 
EM-B2.3-Iniciación aos 
instrumentos de placas Orff 
en acompañamentos de 
pezas sinxelas. 
EM-B2.4-Rexistro da música 
creada na aula mediante 
gravacións para a súa escoita 
posterior e a súa valoración. 
EM-B2.5-Dobre barra e DC. 
EM-B2.6-Ditados rítmicos 
con grafías de negra, branca, 
redonda e corchea, e os seus 
silencios. 
EM-B2.7-Ditados melódicos 
sinxelos. 
 

instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

interpreta un ritmo en compás de 2/4. 
 
3º-EMB2.1.2-Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos sinxelos. 
[CCEC CAA CMCT] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.1.2- Asocia un ritmo 
sinxelo interpretado a unha notación 
musical.   
 
3º-EMB2.1.3-Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento. 
[CCEC CSC] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.1.3-Interpreta algunha 
peza vocal ou instrumental sinxela  en grupo. 
 
3º-EMB2.1.4-Toma conciencia dos erros 
cometidos e amosa interese por mellorar 
[CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.1.4-Escoita atentamente 
as correccións e tenta mellorar. 
 
 

3º EM j,b EM-B2.8-Improvisación de 
esquemas rítmicos e 
melódicos sobre bases 
musicais dadas. 
EM-B2.9-Creación guiada de 
pezas musicais sinxelas a 
partir de elementos dados. 
 

EM-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 

3º-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] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.2.1-Inventa e interpreta 
esquemas rítmicos a partir duns elementos 
dados: compás binario, brancas negras e 
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corcheas e os seus silencios. 
 
3º-EMB2.2.2-Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo individual e 
colectivo. [CSC] 
MÍNIMO: 3º,-EMB2.2.2.- É responsable e 
participa normalmente de forma activa nas 
actividades individuais e colectivas. 
 
 

3º EM j,d EM-B2.10-Recreación 
musical e sonorización dun 
texto oral ou escrito. 
EM-B2.11-Sonorización de 
imaxes ou representacións 
dramáticas usando 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 
EM-B2.12-Construción dun 
instrumento. 
 

EM-B2.3-Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diversos materiais, 
instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

3º-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] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.3.1-Utiliza algún 
dispositivo electrónico nalgunha 
representación dramático musical.           
 
3º-EMB2.3.2-Constrúe algún instrumento 
orixinal ou similar a un existente. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB2.3.2- Constrúe un 
instrumento seguindo unhas pautas.  
 
 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

3º EM j EM-B3.1-Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 

EM-B3.1-Adquirir capacidades 
expresivas e creativas que 
ofrecen a expresión corporal e a 

3º-EMB3.1.1-Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos 
e emocións, e como forma de interacción 
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corporal. 
EM-B3.2-Creación de 
pequenas coreografías para 
obras musicais breves e de 
estrutura sinxela. 
 

danza. social. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 3º-EMB3.1.1- Adecúa o seu 
movemento ao ritmo e expresión da música.  
 
3º-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 CMCT] 
MÍNIMO: 3º-EMB3.1.2- Reproduce en grupo 
coreografías que corresponden coa forma 
binaria, ternaria ou rondó. 
 
 

3º EM j,d,o EM-B3.3-Reprodución de 
xogos motores e secuencias 
de movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 
EM-B3.4-Iniciación á 
interpretación de danzas 
tradicionais galegas e 
doutras culturas. 
 

EM-B3.2-Interpretar un 
repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

3º-EMB3.2.1-Controla a postura e a 
coordinación coa música cando interpreta 
danzas. [CCEC CSC] 
MÍNIMO: 3º-EMB3.2.1-Tenta manter unha 
correcta postura corporal nas danzas 
interpretadas. 
 
3º-EMB3.2.2-Identifica, reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas. [CCEC CSC] 
MÍNIMO: 3º-EMB3.2.2-Interpreta algunha 
danza tradicional galega, prestando atención 
os pasos e buscando o mellor resultado 
posible. 
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4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:   

Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación e 
competencias clave para cada estándar. 
 

 

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: Escoita 

EM-B1.1 

3º-EMB1.1.1 - Expresa 
as súas apreciacións 
persoais sobre o feito 
artístico musical. 
 
Peso: 5% 
 

3º-EMB1.1.1-Dá a súa opinión 
sobre a música escoitada canso 
se lle pide. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 

EM-B1.1 

3º-EMB1.1.2 - Manifesta 
as sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 

3º-EMB1.1.2-Di, cando se lle 
pregunta, a sensacións que lle 
provoca a música escoitada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 
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dunha peza musical. 
 
Peso: 5% 
 

EM-B1.1 

3º-EMB1.1.3 - Coñece, 
entende e cumpre as 
normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais. 
 
Peso: 4% 
 

3º-EMB1.1.3 Mantén 
normalemente o silencio e a 
atención  durante a audición 
dunha obra musical. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

EM-B1.1 

3º-EMB1.1.4 - Identifica 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 
 
Peso: 3% 
 

3º-EMB1.1.4-Nomea e 
discrimina auditivamente polo 
menos tres instrumentos da 
música tradicional galega. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CAA 
CCEC 

EM-B1.2 

3º-EMB1.2.1 - Describe 
e dá información 
salientable sobre 
elementos da linguaxe 
musical presentes nas 
manifestacións musicais 
e nos sons do contexto. 
 
Peso: 5% 
 

3º 1.2.1.-Opina cando se lle pide 
sobre aspectos musicais 
traballados (intensidade, 
altura,duración ou timbre) nos 
sons do contexto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CMCT 
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EM-B1.3 

3º-EMB1.3.1 - Distingue 
tipos de voces e 
instrumentos, e 
agrupacións 
instrumentais ou vocais. 
 
Peso: 5% 
 

3º-EMB1.3.1-Recorda as familias 
instrumentais e os tipos de voz 
(masculina e feminina) e 
clasifica polo menos dous 
instrumentos de cada familia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CAA 

EM-B1.3 

3º-EMB1.3.2 - Identifica 
e describe variacións e 
contrastes de velocidade 
e intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 
 
Peso: 4% 
 

3º-EMB1.3.2-Adapta o seu 
movemento ós cambios de 
velocidade e intensidade 
escoitados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 

EM-B1.4 

3º-EMB1.4.1 - Establece 
unha relación entre o 
que escoita e 
represéntao nun 
musicograma ou nunha 
partitura sinxela. 
 
Peso: 3% 
 

3º-EMB1.4.1-Elabora, con 
axuda, un musicograma sinxelo, 
onde se indica a forma dunha 
obra musical. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CAA 

EM-B1.4 

3º-EMB1.4.2 - Identifica 
as partes dunha peza 
musical sinxela e 
presenta graficamente a 

3º.-EMB1.4.2- Recoñece con 
axuda as partes dunha obra 
musical. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CAA 
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súa estrutura. 
 
Peso: 3% 
 

EM-B1.4 

3º-EMB1.4.3 - 
Representa 
graficamente, con 
linguaxe convencional 
ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 
 
Peso: 3% 
 

3º-EMB1.4.3-Relaciona o 
pentagrama coa altura do 
sonido, as figuras musicais coa 
duración e os símbolos p e f coa 
intensidade do son. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CAA 
CCL 

Bloque 2: Interpretación musical 

EM-B2.1 

3º-EMB2.1.1 - Utiliza de 
xeito correcto a linguaxe 
musical traballada para a 
interpretación de obras. 
 
Peso: 6% 
 

3º-EMB2.1.1-Repite, aprende e 
interpreta un ritmo en compás 
de 2/4. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 

EM-B2.1 

3º-EMB2.1.2 - Traduce á 
linguaxe musical 
convencional melodías e 
ritmos sinxelos. 
 
Peso: 4% 
 

3º-EMB2.1.2- Asocia un ritmo 
sinxelo interpretado a unha 
notación musical.   

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CAA 
CMCT 
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EM-B2.1 

3º-EMB2.1.3 - Interpreta 
pezas vocais e 
instrumentais sinxelas 
con distintos 
agrupamentos con e sen 
acompañamento. 
 
Peso: 7% 
 

3º-EMB2.1.3-Interpreta algunha 
peza vocal ou instrumental 
sinxela  en grupo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CSC 

EM-B2.1 

3º-EMB2.1.4 - Toma 
conciencia dos erros 
cometidos e amosa 
interese por mellorar 
 
Peso: 7% 
 

3º-EMB2.1.4-Escoita 
atentamente as correccións e 
tenta mellorar. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CAA 

EM-B2.2 

3º-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. 
 
Peso: 4% 
 

3º-EMB2.2.1-Inventa e 
interpreta esquemas rítmicos a 
partir duns elementos dados: 
compás binario, brancas negras 
e corcheas e os seus silencios. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CAA 
CCEC 
CSIEE 

EM-B2.2 
3º-EMB2.2.2 - Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 

3º,-EMB2.2.2.- É responsable e 
participa normalmente de forma 
activa nas actividades 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO XXX NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Nome do centro -  CURSO 20XX- 20XX 

Modelo de Prográmame (recursoseducativos.net)      páxina 22 

traballo individual e 
colectivo. 
 
Peso: 7% 
 

individuais e colectivas. 

EM-B2.3 

3º-EMB2.3.1 - Emprega 
instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos 
para crear pezas 
musicais sinxelas e para 
a sonorización de imaxes 
e representacións 
dramáticas. 
 
Peso: 3% 
 

3º-EMB2.3.1-Utiliza algún 
dispositivo electrónico nalgunha 
representación dramático 
musical.           

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CAA CD 
CCEC 

EM-B2.3 

3º-EMB2.3.2 - Constrúe 
algún instrumento 
orixinal ou similar a un 
existente. 
 
Peso: 2% 
 

3º-EMB2.3.2- Constrúe un 
instrumento seguindo unhas 
pautas.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCECCA
A 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

EM-B3.1 

3º-EMB3.1.1 - Identifica 
e utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de 
sentimentos e 

3º-EMB3.1.1- Adecúa o seu 
movemento ao ritmo e 
expresión da música.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCECCA
A 
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emocións, e como forma 
de interacción social. 
 
Peso: 6% 
 

EM-B3.1 

3º-EMB3.1.2 - Inventa e 
reproduce pequenas 
coreografías que 
corresponden coa forma 
interna dunha obra 
musical de forma sinxela 
binaria, ternaria e 
rondó. 
 
Peso: 4% 
 

3º-EMB3.1.2- Reproduce en 
grupo coreografías que 
corresponden coa forma binaria, 
ternaria ou rondó. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CAA 
CMCT 

EM-B3.2 

3º-EMB3.2.1 - Controla a 
postura e a coordinación 
coa música cando 
interpreta danzas. 
 
Peso: 5% 
 

3º-EMB3.2.1-Tenta manter unha 
correcta postura corporal nas 
danzas interpretadas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CSC 

EM-B3.2 

3º-EMB3.2.2 - Identifica, 
reproduce e goza 
interpretando danzas 
tradicionais galegas e 
doutras culturas. 
 
Peso: 5% 

3º-EMB3.2.2-Interpreta algunha 
danza tradicional galega, 
prestando atención os pasos e 
buscando o mellor resultado 
posible. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CSC 
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Traballar de xeito competencial no aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e estes adquiren un maior 

grado de protagonismo. 

 

En concreto na Música: 

As manifestacións artísticas son achegas inherentes ao desenvolvemento da humanidade: 

non cabo un estudo completo da historia da humanidade no que non se contemple a 

presenza da arte en todas as súas posibilidades. Do mesmo xeito que ocorre con outras 

linguaxes, o ser humano utiliza tanto a linguaxe plástica como o musical para comunicarse 

co resto de seres; neste caso, incidimos na linguaxe musical como ferramenta para poder 

expresar as vivencias, os sentimentos, todo aquilo que ocorre dentro de uno mesmo coa 

oportunidade de podelo contar a outros. 

Desde esta perspectiva, entender, coñecer e investigar, desde idades tempéranas, os 

fundamentos de devandita linguaxe van permitir ao alumnado o desenvolvemento da 

atención, a percepción, a intelixencia, a memoria, a imaxinación e a creatividade. 

Ademais, o coñecemento musical facilitará o goce do patrimonio cultural e artístico, ao 

valorar e respectar as achegas que se han ir engadindo a leste. 

Debemos de ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais, polo que 

haberá que poñer en xogo diferentes habilidades para que o propio alumno coñeza onde 

residen as súas fortalezas. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a predominancia 

de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas desde 

a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a 

adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida. 

Nesta área, os alumnos poderán desenvolver diferentes habilidades para a interpretación 

musical podendo á vez comprobar a capacidade expresiva e creativa desde o 

coñecemento e a práctica da danza. 

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
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O profesorado favorecerá o traballo en grupo colaborativo de forma que o alumnado 

recoñeza o seu propio papel e o dos demais compoñentes do grupo como fonte 

importante de coñecemento, de forma que todos, nenos e pícaras, gocen do proceso de 

creación tanto ou máis que da obra final. 

Os contidos da educación musical están organizados ao redor duns conceptos 

fundamentais vinculados a un contexto real; será importante traballar a parte 

competencial de forma que o coñecemento transfórmese en acción e aplicalo a proxectos 

reais próximos ao alumnado. 

Cobrará neste curso importancia a educación emocional a través do canto, procurando 

que sexa o canto o principal instrumento metodolóxico que nos leve a sentirnos mellor e 

acadar os obxectivos propostos para a materia de educación musical. 

 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos fotocopiables, fichas de actividades. 

Equipo de música 

Instrumentos da aula de música: PAI e PAD 

Xogos, adiviñas para o desenrolo e estimulación da imaxinación e da creatividade. 

Pantalla dixital. 

Recursos web, actividades e xogos musicais. 

Cancioneiro 

Partituras de frauta e instrumental Orff. 
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7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O grao mínimo de cada estándar para superar a materia ven indicado no punto 4 da 

presente programación, así como os pesos de cada estándar e porcentaxes dos 

instrumentos de avaliación. 

Entendemos como grao mínimo para superar a área como aquel indispensabel que debe 

conseguir o alumnado para acadar un 5 na materia.  

 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 
1 Realizo a programación da miña actividade educativa 

tendo como referencia o Proxecto Curricular de Etapa 
e, no seu caso, a programación de área; instrumentos 
de planificación que coñezo e utilizo. 
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2 Formulo os obxectivos didácticos de forma que 
expresan claramente as habilidades que os meus 
alumnos e alumnas deben conseguir como reflexo e 
manifestación da intervención educativa. 

  

3 Selecciono e secuencio os contidos (coñecementos, 
procedementos e actitudes) da miña programación 
de aula cunha distribución e unha progresión 
adecuada ás características de cada grupo de 
alumnos. 

  

4 Adopto estratexias e programo actividades en función 
dos obxectivos didácticos, en función dos distintos 
tipos de contidos e en función das características dos 
alumnos. 

  

5 Planifico as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos (persoais, materiais, de tempo, 
de espazo, de agrupamentos...) axustados ao 
Proxecto Curricular de Etapa, á programación 
didáctica no caso de secundaria e , sobre todo, 
axustado sempre, o máis posible ás necesidades e 
intereses dos alumnos. 

  

6 Establezo, de modo explícito, os criterios, 
procedementos e instrumentos de avaliación e 
autoavaliación que permiten facer o seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o grao en que 
alcanzan as aprendizaxes. 

  

7 Planifico a miña actividade educativa de forma 
coordinada co resto do profesorado (xa sexa por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos e 
profesores de apoios). 

  

8 Facilito a adquisición de novos contidos a través dos 
pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando, ... 

  

Actividades na aula 

9 Expoño actividades que aseguran a adquisición dos 
obxectivos didácticos previstos e as habilidades e 
técnicas instrumentais básicas. 

  

10 Propoño aos meus alumnos actividades variadas (de 
diagnóstico, de introdución, de motivación, de 
desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación e de avaliación). 

  

11 Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as 
actividades individuais e traballos en grupo. 

  

Recursos y organización del aula 

12 Distribúo o tempo adecuadamente: (breve tempo de 
exposición e o resto do mesmo para as actividades que 
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os alumnos realizan na clase). 

13 Adopto distintos agrupamentos en función do 
momento, da tarefa para realizar, dos recursos para 
utilizar... etc, controlando sempre que o adecuado clima 
de traballo. 

  

14 Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuais, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 
para a presentación dos contidos como para a práctica 
dos alumnos, favorecendo o uso autónomo por parte 
dos mesmos. 

  

 Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos: 

15 Comprobo, de diferentes modos, que os alumnos 
comprenderon a tarefa que teñen que realizar: facendo 
preguntas, facendo que verbalicen o proceso, … 

  

 
16 

Facilito estratexias de aprendizaxe: como solicitar 
axuda, como buscar fontes de información, pasos para 
resolver cuestións, problemas, dou ánimos e 
asegúrome a participación de todos…. 

  

17 Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos: 
explicacións adicionais, dando pistas, feedback,… 

  

Clima da aula 

18 As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da 
aula e as que estes establecen entre si son correctas, 
fluídas e desde unhas perspectivas non discriminatorias. 

  

19 Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa 
achega de todos e reacciono de forma ecuánime diante 
de situacións conflitivas. 

  

20 Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e 
acepto as súas suxerencias e achegas, tanto para a 
organización das clases como para as actividades de 
aprendizaxe. 

  

21 Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o 
desenvolvemento da afectividade como parte da súa 
Educación Integral. 

  

Seguimento/ control do proceso de ensinanza-aprendizaxe: 

22 Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades 
propostas -dentro e fora da aula, adecuación dos tempos, 
agrupamentos e materiais utilizados. 

  

23 Proporciono información ao alumno sobre a execución 
das tarefas e como pode melloralas e, favorezo procesos 
de autoavaliación e coevaluación. 

  

24 En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados 
propoño novas actividades que faciliten a súa adquisición. 

  

25 En caso de obxectivos suficientemente alcanzados, en   



PROGRAMACIÓN ANUAL DO XXX NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Nome do centro -  CURSO 20XX- 20XX 

 
 

Modelo de Prográmame (recursoseducativos.net)        páxina 30 

curto espazo de tempo, propoño novas actividades que 
faciliten un maior grao de adquisición. 

Diversidade 

26 Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, os seus 
ritmos de aprendizaxes, as posibilidades de atención, etc, 
e en función deles, adapto os distintos momentos do 
proceso de ensino- aprendizaxe ( motivación, contidos, 
actividades, ...). 

  

27 Coordínome con outros profesionais (profesores de apoio, 
Equipos de Orientación Educativa e Psicopedagóxica, 
Departamentos de Orientación), para modificar e/ou 
adaptar contidos, actividades, metodoloxía, recursos…aos 
diferentes ritmos e posibilidades de aprendizaxe. 

  

 Avaliación 

1 Teño en conta o procedemento xeral, que concreto na 
miña programación de aula, para a avaliación das 
aprendizaxes de acordo co Proxecto Curricular. 

  

2 Aplico estándares de avaliación (ponderación do valor de 
traballos, das probas, tarefas de clase...) en cada un dos 
temas de acordo co Proxecto Curricular e a programación 
da área. 

  

3 Realizo unha avaliación inicial a principio de curso, para 
axustar a programación, na que teño en conta o informe 
final  do mestre anterior, o doutros profesores, o do 
Equipo de Orientación Educativa e  Psicopedagóxica  e/ou 
Departamento de Orientación. 

  

4 Contemplo outros momentos de avaliación inicial: a 
comezos dun tema,  de Unidade Didáctica, de novos 
bloques de contido... 

  

5 Utilizo suficientes estándares de avaliación que atendan 
de maneira equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 
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9.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 

• Nas primeiras sesión se levará a cabo a avaliación inicial, baseada no seguinte modelo: 

CURSO 3º 
  

Estándares de aprendizaxe avaliable Procedemento Actividade 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 
comportamento en audicións e representacións musicais.

lista de control   

 EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical presentes nas 
manifestacións musicais e nos sons do contexto.

proba obxetiva Clasifica os sons 

 EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa 
forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e electrófonos).

proba obxetiva 
Clasifica os 

instrumentos por 
familia 

 EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e 
represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.

proba obxetiva 
Relaciona a 
melodía coa 

partitura 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 
acompañamento

lista de control cantamos 

 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.

proba obxetiva 
Completa unha 

partitura 

 EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 
traballo individual e colectivo.

lista de control   

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 
música cando interpreta danzas.

lista de control bailamos 

 EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con 
respecto cara ás demais persoas.

lista de control bailamos 

 EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e 
fai unha avaliación crítica do resultado.

lista de control bailamos 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Descrición do grupo despois de la avaliación inicial 

 

Número de alumnos: O nivel cuarto de primaria conta con tres grupos de 23 nenos e 

nenas. 

Identificamos as seguintes dificultades: 

Manter a atención silenciosa en actividades de escoita. 

Dispoñer o grupo por parellas mixtas na realización de danzas. 

Busca da mellora nas actividades. 

Que fortalezas identificamos no grupo en canto ao desenrolo de obxectivos curriculares?  

Gusto polas actividades musicais. 

Cooperación no desenrolo das actividades. 

Que necesidades identificamos e como as vamos  abordar?  

Necesitamos resolver as principais dificultades identificadas, para o cal seguiremos as 

seguintes estratexias: 

Seguiremos sempre o mesmo deseño de sesión, comezando sempre por actividades que 

requiran maior atención, para facilitar a concentración e a escoita. 

Nas actividades de danza que requiran organización por parellas, o faremos repartindo 

panos de cores, e bailaran azul con amarelo. 

Para que intenten buscar a mellora nas actividades propoñeremos repartir puntos por 

actividade, de xeito que o esforzo en mellorar se premie no momento 

 

 

Necesidades individuais 

 

Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento de estratexias no seu proceso 

de aprendizaxe? (Ter en conta aos alumnos con necesidades educativas, con altas 

capacidades, e outras con necesidades no diagnosticadas, pero que requiran atención 

específica por estar en risco, polo seu historia familiar...).  
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Que medidas organizativas vanse adoptar? (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos grupais para favorecer la intervención individual). Cambio de 

esquema de traballo e disposición da aula. Nos distribuímos en forma circular para 

favorecer o momento de asamblea que terá lugar o inicio e final de tódalas sesións.  

O inicio poderán dicir como se atopan e o mestre o terá en conta para iniciar as 

actividades con relaxación ou activación segundo se observe. 

O final da sesión o alumnado poderá avaliar a sesión indicando se estivo a gusto ou que 

cousas cambiaría da mesma. 

Que medidas curriculares vanse  adoptar? Que recursos vanse empregar? Utilizaremos o 

canto coral como guía de aprendizaxe. 

Que modelo de seguimento vanse utilizar con cada un deles? Co diario de clase seguirase 

a evolución das sesións e do alumnado. 

 

Cada canto e como vanse avaliar os seus progresos? As sesións de avaliación serán o final 

de cada trimestre. 

 

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

 

• Indicar como se concretarán na aula os elementos transversais establecidos no currículo (artigo 

11) (non confundir cos temas transversais da LOXSE ou os valores da LOE). 

•  

• Estes elementos transversais, a traballar a través das diferentes áreas, poden indicarse citando 

os estándares concretos das diferentes áreas relacionados con estes elementos transversais. 

• O currículo fala exactamente, entre outras, de “ A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen 

prexuízo do seu tratamento especíco nalgunhas das materias de cada etapa. “ 

 

 

 

 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
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• Non se trata de establecer só unha listaxe de actividades a realizar xunto coa súa 

temporalización, senón que debería incluír o que se traballará con cada unha delas, que 

estándares serán os afectados, como se avaliará, etc. 

• Se estas actividades estivesen planificadas en UDI podería facerse referencia a que dita 

planificación está presente nas correspondentes UDI, onde se establecen os estándares e 

demais elementos prescritivos. 

 

 

 

13.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO 

 

• Indicaremos de que xeito se aplican e concretan os diferentes plans e proxectos do centro na 

aula: proxecto lingüístico, plan para a introdución das TIC, plan lector. 

 

 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DA 
REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

0 1 2 3 4 

Organizáronse e secuenciado os estándares de aprendizaxe evaluables en 
relación ás distintas unidades de programación 
Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de 
aprendizaxe 

     

Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles.      

Asociáronse os estándares de aprendizaxe evaluables, os instrumentos de 
avaliación e indicadores de logro 

     

Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus 
resultados. 

     

Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de 
alumnos: 

     

Téñense en conta co grupo específico de alumnos medidas xerais de 
intervención educativa. 

     

Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de 
alumnos: 

     

Contempláronse as medidas específicas de intervención educativa propostas 
para os alumnos con necesidade específica de apoio educativo. 

     

Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de 
alumnos: 

     

Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou materias aos 
alumnos que tivesen autorizada dita medida específica extraordinaria. 

     

Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de      
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alumnos: 

Realizouse aceleración parcial de áreas ou materias aos alumnos que tivesen 
autorizada dita medida específica extraordinaria 

     

Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ao 
alumnado vinculados aos estándares de aprendizaxe. 

     

Evaluouse a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación propostos ao alumnado. 

     

Preséntanse desde a área estratexias para a animación á lectura e o 
desenvolvemento da comprensión e expresión oral e escrita. 

     

Consideración de medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensino e 
aprendizaxe. 

     

Aplícase a metodoloxía didáctica acordada no equipo didáctico a nivel de 
organización, recursos didácticos, agrupamiento do alumnado, etc. 

     

Vinculación das unidades de programación con situacións reais, 
significativas, funcionales e motivantes para o alumnado. 

     

Identifícase en cada instrumento de avaliación a súa vinculación cos 
estándares de aprendizaxe. 

     

Relaciónanse procedementos e instrumentos de avaliación variados.      

Os estándares imprescindibles están identificados en diferentes unidades de 
programación e instrumentos de avaliación diversos. 

     

Información ás familias e ao alumnado dos CE-estándares de aprendizaxe, 
procedementos e instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e 
estándares imprescindibles. 

     

Realizouse unha análise técnica-normativo dos recursos didácticos, incluídos 
os materiais curriculares e libros de texto para o alumnado. 

     

Coordinación entre o equipo didáctico.      

Coordinación do profesorado a nivel vertical: outros cursos e etapas      

Tratamento preciso dos temas transversales nas diferentes unidades de 
programación. 

     

Identificación das medidas complementarias que se suscitan para o 
tratamento do área dentro do Proxecto bilingüe e/ou plurilingüe 

     

Actividades extraescolares e complementarias.      
 

 

15.- ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN AS NORMAS DERIVADAS DA SITUACIÓN 
SANITARIA PROVOCADAS POLO COVID-19 

 

Seguindo as instrucións marcadas no protocolo de adaptación á Covid 19 marcadas pola 

Xunta de Galicia a resolución conxunta do 22 de setembro de 2020 lévanse a cabo as 

medidas marcadas no dito protocolo:  

Separación do alumnado a unha distancia mínima de 1,5 metros. 

Uso obrigatorio da máscara. 

Limitar o uso do material compartido e desinfección do mesmo despois do uso. 

Evitaranse o desprazamentos dentro da aula. 
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Evitarase a formación de grupos. 

A utilización da frauta e canto será a unha distancia de 3m. interpersoal. 

Desinfección e ventilación da aula de música entre clases. 

 

Todas estas medidas temporais levan a necesidade dun cambio na metodoloxía  que 

tense que ir adaptando segundo se amplíen ou reduzan as instrucións: 

O uso de material compartido será soamente en momentos puntuais. 

O desprazamento evitarase sendo posible soamente movementos no sitio. 

O uso da frauta queda a esperas de que se reduzan as medidas, dada a imposibilidade de 

gardar todo o alumnado unha distancia de 3m. Poderá un só alumno ou alumna tocar de 

xeito individual nun sitio habilitado a 3m. do resto da clase. 

O canto terá que ser co máscara de protección. O mestre fará as indicacións necesarias a 

3m. do alumnado. 

En caso de confinamento a aula virtual estará operativa para que o alumando poida 

continuar cos seus aprendizaxes. 

 

O Real Decreto-lei 31/2020, de 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no 

ámbito da educación non universitaria establece:  

 

Artigo 4. Adaptación del currículo y de las programacións didácticas.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables, a los que se refiren los artigos 6 y 6 bis de la Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, terán carácter orientativo para os centros. 

Artigo 7. Supresión de las avaliacións de final de etapa previstas en los artigos 21 y 29 de 

la Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.  

 

 

Na presente programación están marcados todos os estándares da materia de educación 

musical,  moitos deles serán imposibles de levar a cabo sen un cambio nas medidas 

adoptadas pola administración derivadas da emerxencia sanitaria. 

Seguindo o RD-lei 31/2020 , serán tidos en conta para a avaliación tomando o seu carácter 

orientativo soamente os estándares de aprendizaxe que segundo as circunstancias 

derivadas da situación sanitaria puideron traballarse.   
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A Lei Orgánica 8/2013, 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa e polo R. D. 

126/2014, 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria  
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establece que a Educación artística engloba a Educación plástica e a Educación musical; 

considerándose como unha das disciplinas específicas e sendo unha área imprescindible para 

acadar o obxectivo principal do Sistema Educativo. 

A presente Lei Orgánica dota de autonomía aos centros educativos no capítulo 2 do título V onde 

se cita que estes desenvolverán e completarán o currículo das diferentes etapas. 

 

Para o desenvolvemento da LOMCE na nosa Comunidade Autónoma, e na área de Educación 

artística atendemos ao Decreto 105/2014, 4 de setembro  polo que se establece o currículo da 

educación plástica na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Neste decreto no Capítulo I, art. 8.5  recóllese que os centros educativos segundo o seu proxecto 

educativo e previa autorización da Consellería poderán establecer outras áreas para desenvolver 

o plurilingüismo no ensino non universitario, respectando o establecido no Decreto 79/2010, do 

20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario; así, pois a área de Educación 

plástica desenvolverase en Lingua inglesa. 

 

O centro no que se desenvolve esta programación é o CEIP Plurilingüe María Barbeito 

dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galicia. Dito centro está situado no concello de A Coruña, nun barrio periférico. Está tipificado 

como de liña tres, é dicir, posúe tres aulas por nivel cun total de 27 grupos; este curso escolar 

2020-2021, no nivel de 4º de E. Primaria hai catro aulas. 

O centro ten xornada continua cun horario de 9.00-14.00 horas, contando cunha oferta 

diversificada de actividades extraescolares para o tempo de lecer de xeito que se posibilita o 

acceso ao 100% do alumnado. 

O centro posúe comedor para o alumnado xestionado pola ANPA do centro a través dun catering.  

Tamén contamos con transporte escolar pero é escaso o alumnado que o emprega. 

 

 

 

Alumnado:  

Exactamente acoden ao centro 654 alumnos, sendo 211 de Educación Infantil e 443 de 

Educación Primaria; esta matrícula varía durante o curso. 

 

O obxectivo fundamental desta programación será o de concretar para o nivel de 1º de Educación 

Primaria os criterios de avaliación, os contidos e os estándares de aprendizaxe que deben acadar 

todo o alumnado deste nivel ao rematar o curso escolar.  
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ALUMNADO 

A presente programación vai destinada ao alumnado de 1º de Educación Primaria sendo o 

número total nestas aulas o seguinte: 

 

3º A 3º B 3º C 

25 25 25 

 

 

 Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e medidas de atención á 

diversidade: 

 
Dentro das aulas destacan 4 alumnos con necesidades específicas de apoio educativo na área 

de Educación Plástica: 

 

- B. B, R: almuno de etnia xitana, dificultades na comprensión e expresión nas linguas 

oficiais. 

- D.C, X. M: presenta dificultades na comprensión e na expresión das linguas oficiais. 

- E. L, O: comportamento disruptivo e con excesiva movilidade.  

- H.I, N.M: presenta moitas dificultades na comprensión e na expresión das linguas oficiais. 

Traballo lento. 

- L. A, J.A: alumno con rasgos do contiuum de Trastorno do Espectro Autista. 

- T.B, E: presenta retraso global con linguaxe inintelixible e alteracións na adquisición da 

linguaxe comprensiva e expresiva. Continúa con escolarización a tempo total no centro 

ordinario. 

- H, Z: alumno de familia chinesa, con dificultades na comprensión e expresión nas nosas 

linguas oficiais. 

 

Nestes casos daráselles a resposta máis axeitada, reforzo ou adaptación curricular. 

Ademáis, estaremos pendentes por se ao longo do curso se incorporase alumnado novo, para 

prestarlle o apoio apropiado.  De ser así tomaremos as medidas axeitadas seguindo o Decreto 

229/2011, do 7 de decembro e a Orde do 6 de outubro de 1995. 
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1.º Comunicación lingüística (CCL): desenvólvese en todas as unidades ao utilizar a linguaxe oral 

(e ás veces a escrita) como transmisora de información e como medio de comunicación. Ademais 

achega vocabulario específico na Lingua estranxeira (inglés) para os alumnos/as. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): moitas das 

tarefas que se realizan en “Arts & Crafts” contribúen ao desenvolvemento desta competencia, 

como son: apreciación de distancias, orientación das imaxes e representacións no espazo (papel, 

murais); recoñecemento de formas e figuras xeométricas (“square, circle, triangle; cube...”). 

Ademáis contribúese a esta competencia ao traballar a percepción e control do propio corpo 

(esquema corporal e tono muscular). O coñecemento, emprego e coidado de diversos materiais 

tamén se corresponde con esta competencia. 

3.º Competencia dixital (CD): traballamos as TIC´s ao longo do curso mediante a audición e 

visionado de vídeos e de cancións,  a procura e visionado de obras plásticas e pictóricas, ou 

realizando algunha actividade na PDI. Tamén se contribuirá a través do emprego da Aula Virtual 

do centro e de diversos recursos dixitais (Genially, Kahoot...). 

4.º Aprender a aprender (CAA): favorécese especialmente coa utilización de novos materiais e 

cos traballos en equipo; a través da interpretación e a análise crítica de diversas formas de arte. 

5.º Competencias sociais e cívicas (CSC): favorécese esta competencia ao percibir creacións 

propias e/ou alleas; tamén aceptando e reflexionando sobre distintas formas de experimentar e 

manifestar o mundo que nos rodea. Deste xeito, faranse visibles as ideas, sentimentos, crenzas e 

actitudes de cadanseu, puidendo ser moi reveladoras para o grupo- clase. 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): traballaremos esta competencia a 

través do coñecemento do seu propio corpo e do contorno, así como da estruturación do espazo, 

gañando progresivamente en autonomía e facendo as súas producións cada vez máis ricas e 

variadas. Tamén se contribúe a esta capacidade ao incrementar o nivel de habilidades cos 

diversos materiais empregados. 

7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC): ten unha especial relación con esta área xa que 

sempre procuraremos o aspecto artístico das creacións, a creatividade, a imaxinación e a 

expresión a través da Lingua inglesa. Ademais fomentaremos a aprendizaxe de tradicións e 

costumes (Halloween, Christmas, International Day of Peace, Saint Patrick´s Day, Carnival and 

Easter). 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN 

PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

PERFIL COMPETENCIAL  

Competencia Clave: Aprender a aprender 

Niv
el 

Área Estándares 

3º EP 3º-EPB1.1.1 - Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos do contexto, e na súa comunicación oral ou escrita. 

3º EP 3º-EPB1.4.2 - Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e de outras, e sobre a súa obra. 

3º EP 3º-EPB2.1.1 - Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, manexando diferentes técnicas. 

3º EP 3º-EPB2.1.2 - Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras. 

3º EP 3º-EPB2.1.3 - Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas. 

3º EP 3º-EPB2.1.4 - Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. 

3º EP 3º-EPB2.1.5 - Completa figuras seguindo as liñas como guía. 

3º EP 3º-EPB2.1.6 - Combina técnicas de picado, encartado e pegado. 

3º EP 3º-EPB2.1.7 - Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar modelos, de maneira proporcionada. 

3º EP 3º-EPB2.1.8 - Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas. 

3º EP 3º-EPB2.4.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico. 

 

 

 

Competencia Clave: Competencia Dixital 

Nivel Área Estándares 

3º EP 3º-EPB1.4.3 - Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, empregando as tecnoloxías da 
información 

3º EP 3º-EPB2.3.1 - Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas que lle foran 
encomendadas. 

3º EP 3º-EPB2.4.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar material para as súas creacións artísticas. 
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Competencia Clave: Comunicación Lingüística 

Nivel Área Estándares 

3º EP 3º-EPB1.1.1 - Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos do contexto, e na súa 
comunicación oral ou escrita. 

3º EP 3º-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. 

3º EP 3º-EPB1.1.3 - Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica. 

3º EP 3º-EPB1.2.1 - Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as sensacións, elaborando 
informacións básicas. 

3º EP 3º-EPB1.2.2 - Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as técnicas espaciais. 

3º EP 3º-EPB1.3.1 - Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais exploradas desde diferentes ángulos e posicións. 

3º EP 3º-EPB1.3.2 - Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

3º EP 3º-EPB1.3.3 - Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas composicións artísticas. 

3º EP 3º-EPB1.4.1 - Describe varias profesións relacionadas coas artes plásticas. 

3º EP 3º-EPB1.4.4 - Relaciona artistas coas obras máis representativas. 

 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais 

Nivel Área Estándares 

3º EP 3º-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. 

3º EP 3º-EPB1.1.3 - Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica. 

3º EP 3º-EPB1.2.1 - Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as sensacións, elaborando 
informacións básicas. 

3º EP 3º-EPB1.2.2 - Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as técnicas espaciais. 

3º EP 3º-EPB1.3.1 - Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais exploradas desde diferentes ángulos e posicións. 

3º EP 3º-EPB1.3.2 - Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

3º EP 3º-EPB1.3.3 - Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas composicións artísticas. 

3º EP 3º-EPB1.4.1 - Describe varias profesións relacionadas coas artes plásticas. 

3º EP 3º-EPB1.4.2 - Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e de outras, e sobre a súa obra. 

3º EP 3º-EPB1.4.3 - Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, empregando as tecnoloxías da 
información 

3º EP 3º-EPB1.4.4 - Relaciona artistas coas obras máis representativas. 

3º EP 3º-EPB2.1.1 - Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, manexando diferentes técnicas. 
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3º EP 3º-EPB2.1.10 - Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. 

3º EP 3º-EPB2.1.11 - Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para alcanzar as proporcións axeitadas. 

3º EP 3º-EPB2.1.2 - Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras. 

3º EP 3º-EPB2.1.3 - Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas. 

3º EP 3º-EPB2.1.4 - Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. 

3º EP 3º-EPB2.1.5 - Completa figuras seguindo as liñas como guía. 

3º EP 3º-EPB2.1.6 - Combina técnicas de picado, encartado e pegado. 

3º EP 3º-EPB2.1.7 - Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar modelos, de maneira proporcionada. 

3º EP 3º-EPB2.1.8 - Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas. 

3º EP 3º-EPB2.1.9 - Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 

3º EP 3º-EPB2.2.1 - Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

3º EP 3º-EPB2.3.1 - Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas que lle foran 
encomendadas. 

3º EP 3º-EPB2.4.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico. 

3º EP 3º-EPB2.4.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar material para as súas creacións artísticas. 

   

Competencia Clave: Matemática, ciencia e tecnoloxía 

Nivel Área Estándares 

3º EP 3º-EPB2.1.10 - Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. 

3º EP 3º-EPB2.1.11 - Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para alcanzar as proporcións axeitadas. 

3º EP 3º-EPB2.1.9 - Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 

 

Competencia Clave: Sociais e cívicas 

Nivel Área Estándares 

3º EP 3º-EPB1.4.1 - Describe varias profesións relacionadas coas artes plásticas. 

3º EP 3º-EPB1.4.2 - Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e de outras, e sobre a súa obra. 

3º EP 3º-EPB1.4.3 - Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, empregando as tecnoloxías da información 

3º EP 3º-EPB1.4.4 - Relaciona artistas coas obras máis representativas. 
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3º EP 3º-EPB2.2.1 - Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

3º EP 3º-EPB2.4.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico. 

 

 

CONCRECION DE OBXECTIVOS POR CURSO 

No artigo 3 do Decreto 105/2014, 4 de setembro polo que se establece o currículum de 

Educación Primaria na nosa Comunidade autónoma, recóllense os seguintes obxectivos: 

 

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, 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. 

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 a aqueles relacionados e vinculados 

con Galicia. 
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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 dos outros, 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 cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos 

de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

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 sociedade galegas. 

 

 Contidos: 

Atendendo ao Decreto que establece o currículum de Ed. Primaria na nosa comunidade 

autónoma, os contidos están distribuidos en dous bloques para este nivel: 

● Bloque 1. Educación audiovisual 

● Bloque 2. Expresión artística 

 

 Criterios de avaliación: os criterios de avaliación do 3º nivel da etapa de primaria 

veñen dados polo Decreto 105/2014, 4 de setembro; así, cada un dos bloques de contidos 

anteriormente citados atenden os seguintes criterios de avaliación cos seus correspondentes 

estándares de aprendizaxe. 
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Currículo de Educación Plástica en 3º 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C] 

Bloque 1: Educación audiovisual 

3º EP j,e EP-B1.1-Establecemento de 
protocolos de actuación na 
observación das obras 
artísticas. 
EP-B1.2-Valoración do 
coñecemento de diferentes 
códigos artísticos como medio 
de expresión de ideas. 
 

EP-B1.1-Describir as 
características dos elementos 
presentes no contexto e as 
sensacións que as obras artísticas 
provocan. 

3º-EPB1.1.1-Establece unha orde ou pautas 
para seguir no procedemento de observación 
dos elementos do contexto, e na súa 
comunicación oral ou escrita. [CCL CAA] 
MÍNIMO: Presta atención e segue as ordes 
para observar e/ ou reproducir unha obra 
 
3º-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] 
MÍNIMO: Expresa os sentimentos que lle 
provoca unha obra de arte. 

 
3º-EPB1.1.3-Identifica e coñece os termos 
propios da linguaxe plástica. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: Emprega termos propios da 
linguaxe plástica. 
 
 

3º EP e,j EP-B1.3-Interpretación e 
valoración da información que 
proporcionan as imaxes no 
contexto social e comunicación 
das apreciacións obtidas. 
EP-B1.4-Indagación sobre 
diferentes maneiras de 
representar o espazo. 
 

EP-B1.2-Interpretar o contido das 
imaxes e representacións do 
espazo presentes no contexto, 
con identificación das posicións 
dos elementos plásticos no 
espazo. 

3º-EPB1.2.1-Interpreta e valora a información 
que ofrecen as imaxes no contexto social e 
comunica as sensacións, elaborando 
informacións básicas. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: Interpreta as imaxes dunha obra 
artística. 
 
3º-EPB1.2.2-Identifica a posición dos 
elementos plásticos tendo en conta as 
técnicas espaciais. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: É quen de situar as partes dun 
todo nunha obra de arte. 
 
 

3º EP j,b EP-B1.5-Observación dos 
materiais empregados nas 
obras plásticas. 
EP-B1.6-Exploración de 
calidades dos materiais 
(transparencia, rugosidade, 
lixeireza etc.) e tratamento 
convencional e sinxelo de 
texturas, formas e cores sobre 
diferentes soportes. 
 

EP-B1.3-Clasificar texturas, 
formas e cores atendendo a 
distintos criterios. 

3º-EPB1.3.1-Clasifica texturas e tonalidades 
de formas naturais e artificiais exploradas 
desde diferentes ángulos e posicións. [CCL 
CCEC] 
MÍNIMO: Recoñece texturas e tonalidades 
nas obras presentadas. 
 
3º-EPB1.3.2-Clasifica texturas, formas e 
cores atendendo a criterios de similitude ou 
diferenza. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: Emprega texturas, formas e cores 
atendendo a criterios de similitude ou 
diferenza. 
 
3º-EPB1.3.3-Diferencia e recoñece as 
diferentes texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: Diferencia e recoñece as 
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diferentes texturas, liñas, formas e cores 
nas composicións artísticas. 
 
 

3º EP j,a,b EP-B1.7-Descrición de 
profesionais relacionados/as 
coas artes plásticas e visuais. 
EP-B1.8-Procura de información 
sobre as manifestacións 
culturais e artísticas do 
contexto. 

 

EP-B1.4-Identificar e valorar 
recoñecidos/as autores/as e as 
súas obras máis significativas, 
facendo fincapé na cultura propia. 

3º-EPB1.4.1-Describe varias profesións 
relacionadas coas artes plásticas. [CCEC 
CSC CCL] 
MÍNIMO: Identifica profesións 
relacionadas coas artes plasticas. 
 
3º-EPB1.4.2-Procura información sobre 

artistas plásticos/as da cultura propia e de 
outras, e sobre a súa obra. [CCEC CSC CAA] 
MÍNIMO: Fai investigacións sinxelas sobre 
diversos artistas, da cultura propia e 
doutras. 
 
3º-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] 
MÍNIMO: Emprega as TICs para coñecer 
autores e as súas obras. 
 
3º-EPB1.4.4-Relaciona artistas coas obras 
máis representativas. [CCEC CSC CCL] 
MÍNIMO: Relaciona artistas con algunhas 
das súas obras. 
 
 

Bloque 2: Expresión artística 

3º EP j,b EP-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. 
EP-B2.2-Elaboración de imaxes 
usando técnicas e recursos 
diversos. 
EP-B2.3-Construción de 
estruturas con volume. 
 

EP-B2.1-Utilizar instrumentos, 
técnicas e materiais adecuados 
para alcanzar un produto artístico 
final. 

3º-EPB2.1.1-Utiliza cores (primarias e 
mesturadas) e tonalidades cunha intención 
estética, manexando diferentes técnicas. 
[CCEC CAA] 
MÍNIMO: Emprega as cores para conseguir 
traballos vistosos. 
 
3º-EPB2.1.10-Crea imaxes tridimensionais co 
recorte e o pegado. [CCEC CMCT] 
MÍNIMO: Crea figuras tridimensionais co 
recorte e pegado. 
 
3º-EPB2.1.11-Debuxa a figura humana, 
usando a cuadrícula para alcanzar as 
proporcións axeitadas. [CCEC CMCT] 
MÍNIMO: Intenta reproducir a figura 
humana de xeito proporcionado usando a 
cuadrícula. 
 
3º-EPB2.1.2-Manexa lapis de cores, 
témperas, rotuladores, sombreamento, 
acuarelas etc.) para a composición de obras. 
[CCEC CAA] 
MÍNIMO: Manexa diversos materiais para a 
composición de obras propias. 
 
3º-EPB2.1.3-Manexa material diverso nas 
producións plásticas, explorando diversas 
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técnicas e actividades manipulativas. [CCEC 
CAA] 
MÍNIMO: Utiliza adecuadamente outros 
materiais nas súas producións plásticas. 
 
3º-EPB2.1.4-Practica o recorte e pega 
materiais de diferentes texturas. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: Esfórzase en recortar de maneira 
adecuada, e é curioso no pegado. 

 
3º-EPB2.1.5-Completa figuras seguindo as 
liñas como guía. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: Completa figuras seguindo as 
liñas como guía. 
 
3º-EPB2.1.6-Combina técnicas de picado, 
encartado e pegado. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: Esfórzase nas técnicas de 
picado, encartado e pegado para obter 
unha produció n curiosa. 
 
3º-EPB2.1.7-Utiliza a cuadrícula como 
referencia para copiar e representar modelos, 
de maneira proporcionada. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: Reproduce figuras sinxelas en 
cuadrícula. 
 
3º-EPB2.1.8-Usa a técnica de colaxe con 
limpeza e precisión, manexando diferentes 
técnicas. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: Usa a técnica de colaxe 
esforzándose na limpeza do traballo a 
presentar. 
 
3º-EPB2.1.9-Fai composicións correctamente 
a partir do eixe de simetría. [CCEC CMCT] 
MÍNIMO: Completa figuras a partir do eixe 
de simetría. 
 
 

3º EP a,j EP-B2.4-Selección e uso 
responsable de materiais 
apropiados segundo as súas 
posibilidades plásticas e o fin 
para o que se previron. 
EP-B2.5-Establecemento de 
protocolos de actuacións no 
proceso de creación individual 
e/ou colectiva. 
 

EP-B2.2-Coidar o material e os 
espazos e utilizalos 
adecuadamente. 

3º-EPB2.2.1-Coida e utiliza adecuadamente 
os recursos de traballo. [CCEC CSC] 
MÍNIMO: Coida adecuadamente o material 
de traballo. 
 
 

3º EP a,c EP-B2.6-Respecto polas 

normas e pola repartición de 
tarefas establecidas no grupo. 
EP-B2.7-Respecto polas ideas 
e os traballos individuais. 
 

EP-B2.3-Respectar e valorar o 

traballo individual e en grupo. 

3º-EPB2.3.1-Leva a cabo proxectos en grupo 

respectando as ideas das demais persoas e 
colaborando coas tarefas que lle foran 
encomendadas. [CCEC CD] 
MÍNIMO: Mostra respecto polos iguais e as 
súas obras. 
 
 

3º EP j,i EP-B2.8-Utilización de recursos 
dixitais para a elaboración de 

EP-B2.4-Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación 

3º-EPB2.4.1-Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
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producións artísticas. 
EP-B2.9-Compilación de imaxes 
para complementar textos 
(carteis, anuncios, esquemas 
etc.). 
 

para buscar material para as 
creacións propias ou colectivas 

documentarse sobre o seu contexto cultural e 
artístico. [CSC CCEC CAA] 
MÍNIMO: Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
documentarse sobre o seu contexto 
cultural e artístico. 
 
3º-EPB2.4.2-Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para buscar 
material para as súas creacións artísticas. 
[CCEC CD] 
MÍNIMO: Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
buscar material para as súas creacións 
artísticas. 
 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Horario:  

o 3º A: luns 10.45-11.30 h. 

o 3º B: xoves 9.50-10.45 h. 

o 3º C: martes 11.55-13.05 h. 

 

 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 ARTS & CRAFTS 

NIVEL  3º PRIMARIA ÁREA “Arts & Crafts” (Educación plástica) 
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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: Educación audiovisual 

EP-B1.1 

3º-EPB1.1.1 - Establece 
unha orde ou pautas para 
seguir no procedemento 
de observación dos 
elementos do contexto, e 
na súa comunicación oral 
ou escrita. 
 
Peso: 7.25% 
 

Presta atención e segue as ordes 
para observar e/ ou reproducir unha 
obra 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

EP-B1.1 

3º-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. 
 
Peso: 3% 
 

Expresa os sentimentos que lle 
provoca unha obra de arte. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.1 

3º-EPB1.1.3 - Identifica e 
coñece os termos propios 
da linguaxe plástica. 
 
Peso: 3% 
 

Emprega termos propios da 
linguaxe plástica. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.2 

3º-EPB1.2.1 - Interpreta e 
valora a información que 
ofrecen as imaxes no 
contexto social e comunica 
as sensacións, elaborando 
informacións básicas. 
 
Peso: 3% 
 

Interpreta as imaxes dunha obra 
artística. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.2 3º-EPB1.2.2 - Identifica a É quen de situar as partes dun todo X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CCL 
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posición dos elementos 
plásticos tendo en conta as 
técnicas espaciais. 
 
Peso: 4.5% 
 

nunha obra de arte. alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

EP-B1.3 

3º-EPB1.3.1 - Clasifica 
texturas e tonalidades de 
formas naturais e artificiais 
exploradas desde 
diferentes ángulos e 
posicións. 
 
Peso: 4.5% 
 

Recoñece texturas e tonalidades 
nas obras presentadas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.3 

3º-EPB1.3.2 - Clasifica 
texturas, formas e cores 
atendendo a criterios de 
similitude ou diferenza. 
 
Peso: 6% 
 

Emprega texturas, formas e cores 
atendendo a criterios de similitude 
ou diferenza. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.3 

3º-EPB1.3.3 - Diferencia e 
recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e 
cores nas composicións 
artísticas. 
 
Peso: 3% 
 

Diferencia e recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.1 - Describe 
varias profesións 
relacionadas coas artes 
plásticas. 
 
Peso: 0.5% 
 

Identifica profesións relacionadas 
coas artes plasticas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CSC 
CCL 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.2 - Procura 
información sobre artistas 
plásticos/as da cultura 
propia e de outras, e sobre 

Fai investigacións sinxelas sobre 
diversos artistas, da cultura propia 
e doutras. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 

CCEC 
CSC 
CAA 
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a súa obra. 
 
Peso: 0.5% 
 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.3 - Amosa 
interese por coñecer 
formas de expresión de 
autores/as e a súa obra, 
empregando as 
tecnoloxías da información 
 
Peso: 0.75% 
 

Emprega as TICs para coñecer 
autores e as súas obras. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CSC CD 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.4 - Relaciona 
artistas coas obras máis 
representativas. 
 
Peso: 1% 
 

Relaciona artistas con algunhas 
das súas obras. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CSC 
CCL 

Bloque 2: Expresión artística 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.1 - Utiliza cores 
(primarias e mesturadas) e 
tonalidades cunha 
intención estética, 
manexando diferentes 
técnicas. 
 
Peso: 3% 
 

Emprega as cores para conseguir 
traballos vistosos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.2 - Manexa 
lapis de cores, témperas, 
rotuladores, 
sombreamento, acuarelas 
etc.) para a composición 
de obras. 
 
Peso: 9% 
 

Manexa diversos materiais para a 
composición de obras propias. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 
3º-EPB2.1.3 - Manexa 
material diverso nas 
producións plásticas, 

Utiliza adecuadamente outros 
materiais nas súas producións 
plásticas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

CCEC 
CAA 
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explorando diversas 
técnicas e actividades 
manipulativas. 
 
Peso: 9% 
 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.4 - Practica o 
recorte e pega materiais 
de diferentes texturas. 
 
Peso: 9% 
 

Esfórzase en recortar de maneira 
adecuada, e é curioso no pegado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.5 - Completa 
figuras seguindo as liñas 
como guía. 
 
Peso: 3% 
 

Completa figuras seguindo as liñas 
como guía. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.6 - Combina 
técnicas de picado, 
encartado e pegado. 
 
Peso: 3% 
 

Esfórzase nas técnicas de picado, 
encartado e pegado para obter 
unha produció n curiosa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.7 - Utiliza a 
cuadrícula como referencia 
para copiar e representar 
modelos, de maneira 
proporcionada. 
 
Peso: 1% 
 

Reproduce figuras sinxelas en 
cuadrícula. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.8 - Usa a 
técnica de colaxe con 
limpeza e precisión, 
manexando diferentes 
técnicas. 
 
Peso: 3% 
 

Usa a técnica de colaxe 
esforzándose na limpeza do 
traballo a presentar. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.9 - Fai Completa figuras a partir do eixe de X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CCEC 
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composicións 
correctamente a partir do 
eixe de simetría. 
 
Peso: 3% 
 

simetría. alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CMCT 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.10 - Crea 
imaxes tridimensionais co 
recorte e o pegado. 
 
Peso: 2% 
 

Crea figuras tridimensionais co 
recorte e pegado. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CMCT 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.11 - Debuxa a 
figura humana, usando a 
cuadrícula para alcanzar 
as proporcións axeitadas. 
 
Peso: 2% 
 

Intenta reproducir a figura humana 
de xeito proporcionado usando a 
cuadrícula. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CMCT 

EP-B2.2 

3º-EPB2.2.1 - Coida e 
utiliza adecuadamente os 
recursos de traballo. 
 
Peso: 12% 
 

Coida adecuadamente o material 
de traballo. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CSC 

EP-B2.3 

3º-EPB2.3.1 - Leva a cabo 
proxectos en grupo 
respectando as ideas das 
demais persoas e 
colaborando coas tarefas 
que lle foran 
encomendadas. 
 
Peso: 3% 
 

Mostra respecto polos iguais e as 
súas obras, sabendo traballar en 
grupo. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CD 

EP-B2.4 

3º-EPB2.4.1 - Utiliza as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación para 
documentarse sobre o seu 
contexto cultural e 
artístico. 

Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para documentarse sobre o seu 
contexto cultural e artístico. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 

CSC 
CCEC 
CAA 
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Peso: 0.5% 
 

EP-B2.4 

3º-EPB2.4.2 - Utiliza as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación para 
buscar material para as 
súas creacións artísticas. 
 
Peso: 0.5% 
 

Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para buscar material para as súas 
creacións artísticas. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CD 
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 UNIDADES DIDÁCTICAS: seguindo  o calendario escolar para o curso 2019/2020 

recollido na Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia, a distribucións de unidades didácticas para levar a cabo esta 

programación é a seguinte: 

1º 

TRI

ME

ST

RE 

“WORKSHEETS” 
Nº  

SESIÓNS 
TEMPORALIZACIÓN 

1. My name 1 Semana do 11 de setembro 

2. Profile and head shots 2 
Semanas do 16 e 23 de 

setembro 

3. Famous artist: Pablo 

Picasso 

 

 

1 

 
Semana do 30 de setembro 

4. Interaction: a portrait with a 

collage 
2 Semanas do 7 e 14 de outubro 

 5. Halloween: Symmetry and 

Skeleton with cotton bud 
1 Semana do  21 de outubro 

 6. Prince Baltasar Carlos as a 

hunter 
1 Semana do 28 de outubro 

 
7. Puntillism “Still Life”  1 Semana do 4 de novembro 

 8. A healthy snack  1 Semana do 11 de novembro 

 
9. Nutrition 1 Semana do 18 de novembro 

 
10. THANKSGIVING 1 Semana  do 25 de novembro 

 
11. A shining star 1 Semana do 2 de decembro 

 
12. A winter landscape 1 Semana do 9 de decembro 

 
13. Christmas time 1 Semana do 16 de decembro 
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2º 

TRI

ME

ST

RE 

“WORKSHEETS” 
Nº  

SESIÓNS 
TEMPORALIZACIÓN 

15. Painting with blue and red 1 Semana do 8 de xaneiro 

16. Painting with yellow and red 1 Semana do 13 de xaneiro 

17. DAY OF PEACE + Seasons 

(portfolio) 

 

1 

 

Semanas do 20  ao 27 de 

xaneiro 

18. Coast, mountain, plain 1 Semana do 3 de febreiro 

 
19. A card for Valentine´s Day 1 Semana do 10 de febreiro 

 
20. CARNIVAL 1 Semana do 17 de febreiro 

 

21. A pirate ship 1 Semana do 27 de febreiro 

 
22. Moo, moo and oink, oink!+ 

Farm animals (portfolio) 
1 Semana do 2 de marzo 

 

23.  Women´s Day 1 Semana do 9 de marzo 

 

24. SAINT PATRICK´S DAY 1 Semana do 16 de marzo 

25. Domestic and wild animals 

(portfolio) 
1 

Semana do 23 de marzo 

 

26. EASTER 1 Semana do 30 de abril 

 

 

 

 

 

27. Famous artist: Piet Mondrian 1 Semana do 14 de abril 
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3º 

TRI

ME

STR

E 

28. Landscape with different 

lines 
1 Semana do 20 de abril 

29. Build a house 1 Semana do 27 de abril 

30. Landscape with salt and 

chalk 
2 Semana do 4  e 11 de maio 

 
31. Light and shade 1 Semana do 18 de maio 

 
32. The weather (portfolio) 1 Semana do 25 de maio 

 
33. Plants 1 Semana do 1 de xuño 

 
34. Playing noughts and crosses 1 Semana do 8 de xuño 

 
35. Drawing on a grade 1 Semana do 15 de xuño 

 

RECURSOS 

 RECURSOS HUMANOS: o asistente de lingua inglesa, e  as mestras, Sara Rodríguez e 

María González. 

 RECURSOS ESPACIAIS: as sesións desenvolveranse nas aulas dos grupos. 

 RECURSOS MATERIAIS: 

o PEQUENO MATERIAL: aportará o alumando ceras, lapis de cores acuarelables, 

rotuladores de dobre punta, folios, cartolinas brancas e bloc de debuxo; 

ademais o centro aportará pintura de dedos. 

o OUTROS MATERIAIS: ademais do material sinalado, utilízase de forma 

esporádica material de refugallo, la, purpurina, limpapipas... 

o Tamén empregaremos a computadora e a PDI. 

METODOLOXÍA 
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Na ensinanza das artes plásticas existen dúas correntes a ter en conta; por unha banda o 

criterio “natural” ou do “desenvolvemento”, no que o alumnado contén o xerme do virtuosismo 

artístico. Por outra o enfoque “directivo” ou “da ensinanza das destrezas” na que precisa dun 

mestre para activar as potencialidades do alumnado. 

Asemade, calquera método empregado na ensinanza das artes plásticas caracterízase pola 

ACTIVIDADE, INDIVIDUALIDADE e CREATIVIDADE. 

- PRINCIPIO DE ENSINANZA ACTIVA, baséase en que so o exercicio constante e 

prolongado permitirá avanzar en aquilo que é propio das artes plásticas. 

- PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN DA ENSINANZA, máis que impor un sistema ou 

procedemento de traballo trátase de fomentar que cada un descubra os mecanismos, 

procedementos e materiais que son máis acordes coa súa propia  forma de ser. 

- PRINCIPIO DE CREATIVIDADE: non é posible apreciar o interese o valor dun traballo 

aplicando unha norma ou patrón de referencia idéntico para todo o alumnado. 

O meu papel como educadora debe ser o de: 

- Facilitadora de contextos plásticos; 

- Asesora sobre recursos que deben ou poden empregarse; 

- Animar ante os novos descubrimentos; 

- Mostrar unha actitude de respecto ante as producións do alumnado. 

- Interesarse máis no proceso de realización que no resultado. 

- Debemos considerar a expresión artística como un rexistro da súa personalidade. 

- Comprender que para traballar a expresión plástica debemos ter en conta: espazos, 

tempos e materiais axeitados. 

- Estimular aos rapaces na tolerancia e respecto polo traballo alleo. 

- Deixar que o alumnado desenvolva as súas propias técnicas, mediante a 

experimentación. 

- Aceptar que as proporcións, cores, texturas “inadecuadas”, son froito da experiencia 

infantil e da procura de códigos expresivos propios. 

- Exhibir os traballos plásticos de todo o alumnado, concedéndolle a mesma importancia e 

interese. 

En canto ás tarefas a realizar serán: 

o Individuais dadas as características deste curso escolar 2020/2021. 
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- Con diversas técnicas: 

o Pegado, mosaico, plegado, picado, coloreado con diversos instrumentos... 

o Actividades con pintura: dactilo-pintura, con pincel, diversas estampacións... 

o Construcións ou composicións: con material de refugallo, con xornais, con 

sementes... 

 

 Metodoloxía prevista para a educación a distancia. 

Para aquel alumnado que estea illado na súa casa estableceranse diversas opcións dixitais:  

o Aula virtual da Xunta (cando estea habilitada) 

o Padlet 

o E-correo 

o Cisco webex 

 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación en educación, segundo Lagardera (1999), defínese como “o mecanismo de 

recollida de información que unha vez valorada debe para tomar determinadas decisións”. Esta 

información será referida ao alumnado e ao propio docente, cuestionándose aspectos da 

programación ou do proceso de ensino-aprendizaxe que puidesen fallar. Así, o obxecto da 

avaliación educativa enténdese dende a valoración do nivel de aprendizaxe do alumnado, ata a 

análise global de todos os compoñentes do modelo educativo de que se trate. 

 

 Avaliación do alumnado: 

AVALIACIÓN INICIAL: durante os primeiros días de clase, realizaranse debuxos, actividades, 

diálogos e preguntas orais... para valorar o punto de partida nesta área e na súa lingua 

vehicular. 

AVALIACIÓN CONTINUA: ao longo do curso realizaranse tres momentos de información ás 

familias por escrito; esta información recabarase das actividades realizadas e os 

procedementos aplicados según constan no apartado 6 desta programación. As cualificacións 

que aquí se recollen xustificanse polos criterios de cualificación (fundamentais para valorar o 
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grao de adquisión das competencias básicas, os obxectivos establecidos e os estándares de 

aprendizaxe), sendo os seguintes: 

 

 

 

 PROMOCIÓN DO NIVEL 

Seguirase 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. Nesta orde, no 

art. 3 recóllese que os referentes de avaliación 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. 

 

Para cualificar utilizaranse diversos procedementos e instrumentos de avaliación, xa recollidos 

na “táboa de temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos estándares”. 

Para determinar a nota do alumnado, hai que establecer uns criterios de cualificación que se 

relacionan directamente cos criterios de avaliación. Estes criterios permiten identificar se o 

alumnado progresa axeitadamente, é dicir, se desenvolven as capacidades de diversos 

ámbitos ou se require mellorar algúns aspectos. 
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 A información xerada orientará a acción educativa e indicará á mestra e ao alumnado onde 

están con respecto aos obxectivos, facilitando a intervención para a mellora deste proceso. 

Polo tanto, a función principal da cualificación consiste en comunicar ao alumnado o nivel de 

competencia que acadou con respecto aos obxectivos. 

 

Grao mínimo dos estándares 

Área: EP 

Nivel Área Estándar Grao mínimo (indicador de logro) Peso (%) 

Bloque 1: Educación audiovisual 

3º EP 

3º-EPB1.1.1-Establece unha orde ou pautas 
para seguir no procedemento de observación 
dos elementos do contexto, e na súa 
comunicación oral ou escrita. 

Presta atención e segue as ordes para observar e/ ou reproducir 
unha obra 

7.25 % 

3º EP 

3º-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. 

Expresa os sentimentos que lle provoca unha obra de arte. 3 % 

3º EP 
3º-EPB1.1.3-Identifica e coñece os termos 
propios da linguaxe plástica. 

Emprega termos propios da linguaxe plástica. 3 % 

3º EP 

3º-EPB1.2.1-Interpreta e valora a información 
que ofrecen as imaxes no contexto social e 
comunica as sensacións, elaborando 
informacións básicas. 

Interpreta as imaxes dunha obra artística. 3 % 

3º EP 
3º-EPB1.2.2-Identifica a posición dos elementos 
plásticos tendo en conta as técnicas espaciais. 

É quen de situar as partes dun todo nunha obra de arte. 4.5 % 

3º EP 
3º-EPB1.3.1-Clasifica texturas e tonalidades de 
formas naturais e artificiais exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

Recoñece texturas e tonalidades nas obras presentadas. 4.5 % 

3º EP 
3º-EPB1.3.2-Clasifica texturas, formas e cores 
atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

Emprega texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude 
ou diferenza. 

6 % 

3º EP 
3º-EPB1.3.3-Diferencia e recoñece as 
diferentes texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas. 

Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores 
nas composicións artísticas. 

3 % 

3º EP 
3º-EPB1.4.1-Describe varias profesións 
relacionadas coas artes plásticas. 

Identifica profesións relacionadas coas artes plasticas. 0.5 % 

3º EP 
3º-EPB1.4.2-Procura información sobre artistas 
plásticos/as da cultura propia e de outras, e 
sobre a súa obra. 

Fai investigacións sinxelas sobre diversos artistas, da cultura propia 
e doutras. 

0.5 % 

3º EP 

3º-EPB1.4.3-Amosa interese por coñecer 
formas de expresión de autores/as e a súa 
obra, empregando as tecnoloxías da 
información 

Emprega as TICs para coñecer autores e as súas obras. 0.75 % 

3º EP 
3º-EPB1.4.4-Relaciona artistas coas obras máis 
representativas. 

Relaciona artistas con algunhas das súas obras. 1 % 

Bloque 2: Expresión artística 

3º EP 
3º-EPB2.1.1-Utiliza cores (primarias e 
mesturadas) e tonalidades cunha intención 
estética, manexando diferentes técnicas. 

Emprega as cores para conseguir traballos vistosos. 3 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.2-Manexa lapis de cores, témperas, 
rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 
para a composición de obras. 

Manexa diversos materiais para a composición de obras propias. 9 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.3-Manexa material diverso nas 
producións plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades manipulativas. 

Utiliza adecuadamente outros materiais nas súas producións 
plásticas. 

9 % 
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3º EP 
3º-EPB2.1.4-Practica o recorte e pega materiais 
de diferentes texturas. 

Esfórzase en recortar de maneira adecuada, e é curioso no pegado. 9 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.5-Completa figuras seguindo as liñas 
como guía. 

Completa figuras seguindo as liñas como guía. 3 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.6-Combina técnicas de picado, 
encartado e pegado. 

Esfórzase nas técnicas de picado, encartado e pegado para obter 
unha produció n curiosa. 

3 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.7-Utiliza a cuadrícula como 
referencia para copiar e representar modelos, 
de maneira proporcionada. 

Reproduce figuras sinxelas en cuadrícula. 1 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.8-Usa a técnica de colaxe con 
limpeza e precisión, manexando diferentes 
técnicas. 

Usa a técnica de colaxe esforzándose na limpeza do traballo a 
presentar. 

3 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.9-Fai composicións correctamente a 
partir do eixe de simetría. 

Completa figuras a partir do eixe de simetría. 3 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.10-Crea imaxes tridimensionais co 
recorte e o pegado. 

Crea figuras tridimensionais co recorte e pegado. 2 % 

3º EP 
3º-EPB2.1.11-Debuxa a figura humana, usando 
a cuadrícula para alcanzar as proporcións 
axeitadas. 

Intenta reproducir a figura humana de xeito proporcionado usando a 
cuadrícula. 

2 % 

3º EP 
3º-EPB2.2.1-Coida e utiliza adecuadamente os 
recursos de traballo. 

Coida adecuadamente o material de traballo. 12 % 

3º EP 

3º-EPB2.3.1-Leva a cabo proxectos en grupo 
respectando as ideas das demais persoas e 
colaborando coas tarefas que lle foran 
encomendadas. 

Mostra respecto polos iguais e as súas obras, sabendo traballar en 
grupo. 

3 % 

3º EP 

3º-EPB2.4.1-Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
documentarse sobre o seu contexto cultural e 
artístico. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico. 

0.5 % 

3º EP 
3º-EPB2.4.2-Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para buscar 
material para as súas creacións artísticas. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar 
material para as súas creacións artísticas. 

0.5 % 
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 Avaliación da programación e da miña práctica docente. 

Por outra banda, avaliarei o proceso de ensinanza, é dicir, a miña propia práctica docente. 

Nesta avaliación terei en conta aqueles aspectos que favorezan a calidade educativa: 

 

o Adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

o As aprendizaxes acadadas polos mesmos. 

o Todos os aspectos referentes á organización da aula, recursos, actividades, 

metodoloxía,... 

o Coordinación e relación con outros docentes, lector, familias,… 

 

Para avaliar todo isto realizarei unha autoavaliación mediante un rexistro (ver na páxina 45) no 

cal reflectirei aqueles aspectos relevantes na miña actuación. Ademais ao final das clases, os 

alumnos tamén poderán opinar acerca dalgún aspecto da nosa acción docente. Tamén 

empregaremos as reunión cos compañeiros para reflexionar sobre a nosa práctica. 

 

 

 



 

 

 

  

31 
 

 

APARTADO A. 

 

Si Non Por que? Proposta de mellora 

A organización do espazo na aula é 

axeitada para o desenvolvemento da túa 
materia? 

 
   

Nas túas sesións de traballo os tempos 
asignados a cada actividade foron os 

axeitados e adaptáronse ás 
características dos nenos? 

    

Contas cos materiais axeitados para 
impartir as túas clases? 

    

Empregas todo o material que tes 
inventariado ao longo do curso? 

    

A situación física dos materiais no 

espazo adecúase ás características dos 
alumnos de cada aula?  

    

O desenvolvemento das túas clases 

favorece que os nenos e as nenas 
aprendan a convivir?  

    

Consideras que se dá unha boa relación 

alumno-mestre. 

    

APARTADO B     

Acodes ao resto do equipo docente para 
favorecer a túa actividade na 

aula?(reforzo, un problema puntual...) 

    

APARTADO C     

A túa práctica educativa favorece a 

participación das familias? 

    

As familias participan no proceso de 

ensino máis alá da pura anécdota? 

    

APARTADO D     

A programación resultouche axeitada 

para este trimestre? 
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CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

No desenvolvemento desta área traballaranse de forma transversal ao longo de todo o curso e 

das UD os seguintes elementos: 

- Comprensión  lectora. 

- Expresión oral e escrita, en menor medida. 

- Comunicación audiovisual. 

- Tecnoloxías da Información e Audiovisual. 

- Espíritu emprendedor. 

- Educación cívica e constitucional. 

Ademais, tamén se terá en conta a inclusión educativa, a igualdade de oportunidade, a 

prevención da violencia de xénero, a discriminación  sexista, a identidade sexual e a resolución 

pacífica de conflitos. 

 

CONTRIBUCIÓN ÁS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Desde os equipos de Dinamización Lingüística e Extraescolares e Complementarias sairán as 

propostas de celebración das diferentes conmemoracións anuais e tamén das saídas.  

Moitas das conmemoracións xirarán en torno aos costumes e tradicións (Magosto, Samaín, 

Entroido, Maios,...), polo que desde a área de Educación Plástica participaremos realizando 

murais grupais ou outras actividades relacionadas. 

Ao seren esta área en Inglés, faremos actividades relacionadas con esta cultura: Halloween, 

Thaksgiving Day, Christmas Time, The International Day of Peace, Carnival, Women´s Day, St. 

Patrick´s Day and Easter. 

En canto ás saídas, estaremos abertos ás titoras para promover visitas a diversos museos e 

salas pictóricas. 
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Empregaremos a computadora da aula e a PDI para ver vídeos e escoitar audicións 

relacionadas cos contidos; tamén como medio para presentar as diversas unidades didácticas 

a través de Power Point. Ademais é un medio para achegarnos a diversas obras plásticas e 

poder opinar sobre elas. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

Desde esta área contribuiremos a fomentar a oralidade ao expresar a opinión sobre as obras 

tanto propias como alleas puidendo producirse pequenos debates, tentando que a lingua de 

expresión sexa a Lingua Inglesa. O mesmo ocorre coas instrucións, danse en Lingua Inglesa 

para facer unha inmersión lingüística do alumnado, aprendendo estes a desenvolverse nunha  

aula. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Apréndense as normas da aula na Lingua inglesa, recollidos no Plan de Convivencia, incidindo 

nas normas de convivencia escolar, nos dereitos e nos deberes para evitar conductas 

contrarias a convivencia promovendo a tolerancia e a non discriminación por calquera motivo.  

Cando algunha destas conductas negativas sexa reiterada, informaráselle aos pais/titores a 

través da axenda e á titora; ademáis queda rexistrado nas incidencias do alumnado na app da 

mestra. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE ADAPTACIÓN Á 

SITUACIÓN COVID-19 

Segundo as instrucións establecidas no Plan de Adaptación do noso centro á situación COVID- 

19: 

- Ventilaremos a aula polo menos 15 minutos cada hora, 
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- Empregaremos o hidroxel cando sexa necesario, 

- Iremos ao baño na quenda que teñamos estipulada, 

- Teremos a máscara posta todo o tempo agás para o tempo do petisco na aula. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA E REFERENCIAS 

LEXISLATIVAS 

 Fontall Merillas, O (2015). Educación de las Artes Visuales y Plásticas en Educación 

Primaria: Didáctica y desarrollo. Madrid: Paraninfo 

 Palacios, Marchesi, A. y Coll, C (1990). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: 

Alianza. 

 Piaget, J (1971). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata. 

 VVAA (2018). Arts and Crafts 3- Brilliant Ideas. Madrid: Anaya 

 

Referencias lexislativas 

Lei Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, de calidad de educación. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

Decreto 105/2014, 4 de setembro polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto 1547/2003 do 5 de decembro. Requisitos mínimos dos Centros que imparten 

Ensinanzas Escolares de Réxime Xeral. 
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Decreto 229/2011, de 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 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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. 

Orde do 6 de outubro de 1995 onde se regulan as Adaptacións de Currículo de Ensinanzas 

de Réxime Xeral 

Orde do 28 de outubro de 1996 onde se regulan as Condicións e Procedementos para 

Flexibilizar a Duración do Período Escolar Obrigatorio de Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. 

Orde do 27 de decembro do 2002 que establece as Condicións e Criterios para 

Escolarización en Centros sostidos con fondos públicos do Alumnado de Ensino non 

universitario con Necesidades Educativas Especiais. 

Orde do 20 de febreiro do 2004 que establece a Liña de Atención Específica ao alumnado 

procedente do estranxeiro. 

 

Material informático 

www.recursoseducativos.net 

www.english-4kids.com 

www.youtube.es 

www.education.com 

www.pinterest.es 

http://www.recursoseducativos.net/
http://www.english-4kids.com/
http://www.youtube.es/
http://www.education.com/
http://www.pinterest.es/
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www.krokotac.com 

 

 

http://www.krokotac.com/


     PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º 

EDUCACIÓN PRIMARIA                                 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 2020-21

JESÚS M. CARBALLO FELPETE 



1  .  -         I  N  T  R  O  DUC  IÓ  N         E         C  O  N  T  EX  T  UA  L  I  Z  AC  IÓ  N.  

O terceiro curso de educación primaria do CEIP Plurilingüe María Barbeito está constituído por un total de nove mestres, tres mestras

son titoras de cada curso, dúas delas con destino definitivo no centro e outra, a titora de 3ºC con destino provisional. Conta  tamén o nivel con

unha mestra especialista en Audición e Linguaxe, o u t r a  m e s t r a  e s p e c i a l i s t a  e n  P e d a g o x í a  T e r a p é u t i c a ,  un

mestre especialista en E. Física, e un mestre especialista en Educación Musical.

Neste nivel hai un total de 75 alumnos e alumnas, distribuídos do seguinte xeito:

Curso 3º A 3º B 3º C
Alumnos e alumnas 24 25 25

Trátase de grupos bastante heteroxéneos nos que non hai alumnos con neae. O alumnado mostra un desenvolvemento acorde coa

súa idade. 



ES  T  ÁN  D  ARES     DA     M  A  T  ER  I  A     Q  UE     F  O  R  M  AN     P  AR  T  E     DO     P  E  RF  I  L     C  O  MPE  T  E  N  C  I  A  L  .  

Comunicación lingüística
(CCL)

EFB 1.1.2. Explica  aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado  na
clase

EFB 1.2.3. Expón as súas ideas expresándose  de forma correcta  en diferentes situacións e respecta  as opinións dos e das
demais.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCCT)

EFB 5.1.2. Busca, de  maneira  guiada, información para comprender a importancia  duns hábitos de alimentación  correctos para a
saúde.

Competencia dixital
(CD)

EFB 1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos apectos da moda e a imaxe coporal dos modelos 

publicitarios. EFB 1.2.1 Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.

Aprender a aprender
(CAA)

EFB 1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na  práctica
deportiva.

EFB 1.3.4. Acepta  formar parte do  grupo que  lle corresponda  e o resultado das competicións con
deportividade.

Competencias sociais e cívicas
(CSC)

EFB 1.1.3. Mostra  boa disposición para solucionar os conflitos de xeito

razoable EFB 1.3.3. Participa na recollida e organización de material utilizado

nas clases. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

2  .  -         C  O  N  T  R  I  BUC  IÓ  N     AO         DESE  N  V  O  L  VEME  N  T  O         D  AS         C  O  MPE  T  ENC  I  AS         C  L  A  VE.         C  O  NCR  E  C  I      Ó  N         Q  UE         REC  OLL  A     A     RE  L  AC  IÓ  N         D  O  S  



EFB 1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas
motores.

Conciencia e expresións culturais
(CCEC)

EFB 4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas, seguindo  unha coreografía
básica.



3.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

1  º         T  R  I  MES  T  RE  
Estándar Ponderación Instrumento
EFB 1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos apectos da moda 
e a imaxe coporal dos modelos publicitarios.

5% Diario de clase

EFB 1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo 
practicado na clase

5% Diario de clase

EFB 2.1.1. Respeta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia 
motriz entre os nenos e nenas da clase.

10% Diario de clase

EFB 2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. 5% Diario de clase
EFB 3.1.1. 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.

5% Diario de clase 
(escala de 
observación)

EFB 3.1.2. Realiza a hablidade motríz 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.

5% Diario de clase 
(escala de 
observación)

EFB 4.1.1. Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos 
expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.

5% Diario de clase

EFB 4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente e 
en parellas.

5% Diario de clase

EFB 5.1.1. Mellora as capacidades físicas. 5% Diario de clase
EFB 5.1.2. Busca, de maneira guiada, información para comprender a importancia duns 
hábitos de alimentación correctos para a saúde.

5% Diario de 
clase 

EFB 5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 5% Diario de clase
EFB 6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de 
táctica individual e colectiva en situacións motrices habituais.

5% Diario de clase

EFB 6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas. 5% Diario de clase

EFB 1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable 10% Diario de clase
EFB 1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva 10% Diario de clase



EFB 6.2.1. Recoñece as diferenzas e características básicas dos xogos populares, 
deportes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.

10% Diario de clase

2  º         T  R  I  MES  T  RE  
Estándar Ponderación Instrumento
EFB 1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita 5% Diario de clase 

(Ordenador)
EFB 1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións 
e respecta as opinións dos e das demais.

10% Diario de clase

EFB 1.3.2. Coñece e respeta as normas de educación viaria en contornos habituais e non 
habituais.

10% Diario de clase

EFB 1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 10% Diario de clase
EFB 2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes 
posturas e posicións, durante un tempo determinado.

5% Diario de clase

EFB 2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en 
movementos segmentarios básicos e no control postural.

5% Ficha corpo
Humano.

EFB 3.1.3. Realiza  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.

5% Diario de clase

EFB 3.1.4. 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.

5% Diario de clase 
(escala de 
observación)

EFB 4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e 
doutras culturas, seguindo unha coreografía básica.

5% Diario de clase

EFB 4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas sinxelas en interacción cos compañeiros 
e compañeiras.

5% Diario de clase

EFB 5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados.                                                                                5%                   Diario de
clase
EFB 5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma.                                                          5%                   Diario de clase
EFB 5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde.              10%               Diario de clase
EFB 5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física.                    5%                   Diario de
clase
EFB 6.3.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nos xogos 
e actividades deportivas.

5% Diario de clase



EFB 6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación 
e de oposición.

5% Diario de clase

3  º         T  R  I  MES  T  RE  

EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións 
con deportividade.

10% Diario de clase

EFB 2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos,persoas e espazos 
en movemento.

5% Diario de clase

EFB 2.2.5. Reacciona ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices axeitadas no tempo e no espazo.

5% Diario de clase

EFB 3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 5% Diario de clase
( escala de 
observación)

EFB 3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos 
non habituais.

5% Diario de clase

EFB 4.2.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nas 
actividades artísticas.

5% Diario de clase

EFB 4.2.2. Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a 
mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artístico- expresivas.

10% Diario de clase

EFB 5.2.3. Percibe diferentes niveis de intensidade e esforzo na estrutura da clase 
de Educación física.

5% Diario de clase

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, realizando un 
quecemento guiado.

5% Diario de clase

EFB 6.2.2. Recoñece xogos e deportes tradicionais de Galicia. 5% Diario de clase

EFB 1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 5% Diario de clase
EFB1.3.3. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 10% Diario de clase

Estandar Ponderación Instrumento



EFB 6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as 
regras básicas.

5% Diario de clase

EFB  1.2.2.  Presenta  os  seus  traballos  atendendo  as  pautas  proporcionadas,  con  
orde, estrutura e limpeza.

5% Ficha de xogos 
populares

EFB 6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas actividades 
no medio natural.

5% Diario de clase

EFB 6.4.2. Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna do lugar. 10% Diario de clase

*Por Diario de clase entendemos unha ficha de seguemento diario na que se inclúe un cadro de seguimento por día (para faltas

de asistencia, enfermidade ou lesión, roupa/ hixiene, positivos ou negativos por algo en concreto) e tamen un rexistro anecdótico

por trimestre (para incluir algunha nota).

4  .  -C  O  N  C  REC  IÓ  NS         ME  T  O  D  OLÓ  X  I  C  AS         Q  UE         RE  Q  U  I  RE         A         M  A  T  ER  I  A.  

O currículo establece 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 mate riais, 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 mate riais 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.

Co criterio de ter un tipo de ensino no que o alumno aprenda a coñecerse mellor, adoptarase o lema de que o alumno aprenda
a  aprender, mediante un ensino activo, no que deba moviliza-las súas capacidades de percepción, cognición, decisión e
execución. Débense ir dando ós alumnos niveis de responsabilidade en cada momento e que tome decisións de acordo coas
súas capacidades e posibilidades para mellorar a súa autonomía de aprendizaxe.

Coa intención de implicar e responsabilizar ó alumno recurrirase sempre que sexa posible ó descubrimento guiado e a
resolución  de  tarefas, que  obliguen ó alumno/a a adaptarse e reestructurar a súa actuación de forma continua,  conseguindo
incrementa-lo seu grao de autonomía.

A metodoloxía  en xeral estará deseñada de forma que o
alumno:

- Reflexione  máis sobre o por qué e o para qué das  actividades que
realiza.



- Teña un maior coñecemento do proceso e o resultado, para que esté motivado de cara ás tarefas e se cree un clima adecuado 
na aula.

- Coñeza a súa contorna e a relacione coas distintas áreas.

- Sexa quen de utilizar a súa creatividade e imaxinación.

- Sexa máis colaborante no traballo en equipo, e a cooperación sexa unha constante en tódolos aspectos da vida.

- Que sexa capaz de comprender que o exercicio físico ten como principal obxectivo que consiga hábitos de hixiene e saúde.

5  .  -     M  A  T  ER  I  A  I  S     E     R  E  CURS  O  S     D  I  D  Á  C  TI  C  O  S     Q  UE     SE     V  A  N     A     U  TIL  I  Z  A  R.  

O material propio de Educación Física do que dispoñemos no centro é bastante numeroso e está recollido nun in  ve  n  tar  i  o         

a disposición de todo aquel que esté interesado na  páxina web do centro no apartado de Educación Física e están tamén 

introducidos os datos no inventario da aplicación educativa XADE.

6  .  -  C  R  IT  ERI  O  S     S  O  B  RE     A   AV  A  LI  AC  IÓ  N,     A     C  UA  LIFI  CAC  IÓ  N     E     A     PR  O  M  O  C  IÓ  N     DO     A  L  UM  N  AD  O  .  

-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. Os criterios de cualificación corresponderase

coa ponderación do perfil de área, tal e como se recolle no apartado 3 da presente programación.

-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 situación

expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde una formulación integradora.



-O profesorado utilizará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do

proceso  de ensino e aprendizaxe, e como unhaferramenta esencial para mellorar a calidade da educación. Así mesmo,

incorporaranseestratexias que permitan a participación do alumnado naavaliación dos seus logros,  como a autoavaliación, a

avaliación entre iguaisou a coevaluación. Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do

alumnado sobre as súas propias dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/asnasactividades de tipo cooperativo

e desde a colaboración co profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe.En todo caso, os distintos procedementos

de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos/as, as  probas orais e  escritas, o portfolio, os

protocolos de rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente.

-En canto ao promoción, o alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou

os  obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das

competencias correspondentes. O equipo  docente adoptará as  decisións correspondentes sobre a  promoción do alumnado

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor.

7  .  -  I  ND  I  C  AD  O  RES     DE     L  O  G  RO     P  ARA     A  V  AL  I  A  R     O     PR  O  CESO     D  E     E  NS  I  NO     E     A     PR  Á  CT  I  CA     D  O  CEN  T  E.  

Os criterios para  a avaliación  da   programación serán os
seguintes:

- Seguemento trimestral da programación mediante a súa análise nunha acta de departamento. Analizaremos as

unidades  didácticas impartidas, a porcentaxe impartida da programación e unha análise das causas se a programación non

alcanza o 80 % de programación impartida.

- Análise trimestral entre avaliacións do cumprimento dos obxectivos, dos contidos e unidades  didácticas impartidas e da

metodoloxía empregada refrexada nas actas de departamento.



- Valoración das enquisas que o alumnado cubre a final de curso para evaluar a labor do profesorado e que recolle os seguintes 

ítems:

1. Cumprimento do horario

2. Mantemento da orde na clase

3. Motivación e interese polos alumnos e a materia

4. Clima de traballo na aula

5. Libros, materiais e medios didácticos

6. Claridade de exposicion

7. Organización e ritmo de traballo

8. Capacidade de transmitir coñecementos

9. Sistema de avaliación

10. Formación e actualización na materia impartida

- Memoria de fin de curso na que se analizan os seguintes parámetros:

1. Porcentaxe de cumprimento da programación e razóns do non cumprimento da programación.

2. Accións realizadas e modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación.

3. Motivos das modificacións feitas ó longo do curso. Dificultades atopadas que impediron o logro dos obxectivos e resultados 

agardados.

4. Análise dos resultados da avaliación e comparativa co curso anterior.

5. Actividades extraescolares realizadas.

6. Avaliación da práctica docente.



Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente Escala
(Indicadores de logro)

1. Proceso de ensino: 1 2 3 4
 1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
 2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo favorecedor da aprendizaxe?
 3.- Conseguiuse a motivación do alumnado?
 4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
 5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
 6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
 7.- Tomouse alguna medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?
 8.- Tomouse alguna medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?
 9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dase un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo?

2. Práctica docente Escala
(Indicadores de logro)

1 2 3 4
  1.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
  2.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
  3.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?
  4.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
  5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
  6.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe?
  7.- Préstase atención aos temas transversais?
  8.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
  9.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares?
10.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,…?



8  .  -  O  R  G  AN  IZ  AC  IÓ  N     DE     A  C  TI  V  I  D  ADES     DE     SE  G  U  I  ME  N      T  O,     RE  C  UPE  R  A  CI  Ó  N     E     A  V  AL  I  A  CI  Ó  N     D  A  S     M  A  T  ER  I  AS     PE  N  DEN  T  ES.  

Tal e como se establece no Decreto 299/2011 de atención á diversidade, estableceranse programas específicos de reforzo para

aquel  alumnado que teña materias pendentes. Así mesmo, seguiranse,sempre que sexa posible, as medidas de atención á

diversidade que define o mencionado Decreto:

a) Adecuación  da  estrutura  organizativa do centro  (horarios,  agrupamentos,  espazos) e  da  organización e xestión da  aula  

ás características do alumnado.

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras 

que promovan a inclusión.

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ouprocedementos de avaliación.

f) Desdobramentos de grupos.

g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.

h) Programas de enriquecemento curricular.

i) Programas de reforzonas áreas instrumentais básicas.

j) Programas de recuperación.

k) Programas específicos personalizados.

l) Programas de habilidades sociais.



9  .  -DES  E  ÑO         DA         A  V  A  LI  AC  IÓ  N         I  N  C  I  A      L         E         MED  I  D  AS         I  N  D  I  V      I  D  UA  I  S         E         C  OL  EC  TI  V  AS         Q  UE         SE         P  OI  D  A  N         AD  O  P  T  A  R         C  O  MO   

C  O  NSE  C  U  E  NC  I  A         D  O  S         SE  U  S         RES  U  LT  AD  O  S.  

En cada nivel, durante o mes de setembro e tal e como regula a lexislación vixente, realizarase unha avaliación inicial do alumnado 

co fin de establecer o nivel de competencia curricular e de desempeño de cada neno/a. Dita avaliación irá encamiñana a 

determinar o

grao de dominio dos contidos/competencias traballadas en cursos anteriores coa finalidade de axustar a programación didáctica

as necesidades e características do grupo así como a deseñar e poñer en marcha todas aquelas medidas de atención a diversidade

tanto ordinarias como extraordinarias que sexan precisas.

Tamén será preciso detectar intereses e motivacións de todo o alumnado así como estilos de aprendizaxe de cada neno/a.

Esta información será moi valiosa á hora de desenvolver proxectos e tarefas integradas, xa que parte do éxito escolar depende

en gran medida de estes factores.

1  0  .  -M  E  D  I  DAS     DE     A  T  E  N  C  IÓ  N     Á     D  I  VE  R  S  I  D  ADE.  

A parte eminentemente práctica da materia pode ser realizada pola totalidade do alumnado. Respecto a algúns casos

prácticos destacar que hai un alumnos que ten dificultades para o seu desprazamento derivado de parálise cerebral ao que lle

elaboramos a súa correspondente ACS. Tamén hai dous alumnos con condutas disructivas aos que deberemos potenciar as súas

cualidades enfatizando os seus valores no grupo de referencia, freando as súas disruccións. 

O profesor debe ter presente que a calidade do movemento debe ser esixido ao alumno según a súa capacidade e non en térmos

de rendemento deportivo. O exercicio debe ser un recurso para educar ó alumno para unha vida normal e para que dispoña

de ferramentas para acadar unha vida san.

O profesor de EF non debe plantexarse coma obxectivo principal os obxectivos deportivos, esto non pode darse por falta de

tempo e porque o principal obxectivo é detectar posibles deficiencias e poñer ó alumno no camiño de superación destas.



O noso obxectivo é que teña os instrumentos para ter unha vida sana, con hábitos saudables e para que o seu corpo sexa

unha axuda e non un lastre na súa vida cotiá. Por esta razón o profesor de EF debe tratar máis que ninguén de impartila

docencia dacordo coa diversidade de capacidades do alumnado.

O tratamento á diversidade expresarase polas diferencias no ritmo de aprendizaxe, ou ofrecendo alternativas diversificadas que

conecten cos intereses e necesidades do grupo. Esta atención ás NEE dos alumnos pódese abordar desde a adaptación dos

obxectivos, a priorización dos contidos e a gradación dos criterios de avaliación.

É importante na práctica diaria a forma de organizar e adapta-lo espazo e os recursos didácticos, a agrupación dos alumnos,

a elección do nivel de axuda para cada alumno, a elección do estilo de ensino en función das características das actividades e

as finalidades e os obxectivos que se pretenden.

1  1  .  -         C  O  N  CREC  IÓ  N         D  O  S         E  L  EME  N  T  O  S         T  RANSV  E  RSA  I  S.  

-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.

-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,…

-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.



-Potenciarase o  desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor  a  partir de aptitudes  como  a  creatividade, a

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

-A seguridade viaria promóvese a través de 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 peón ouropeo/a, 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.

1  2  .  -         AC  TI  V  I  DADES         C  O  MP  L  EME  N  T  AR  I  AS         E         EX  TR  AES  COL  ARES         PR  OG  RAM  A  DAS.  

Ó longo do curso 2019/2020, téñense previstas as seguintes actividades, coas adaptacións que a situación actual esixe:

• Realización do Magosto a 1ª semana de Novembro.

• 20 de novembro de 2019: Día Universal da Infancia.

• 25 de novembro de 2019: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

• Do 2 ao 9 de decembro de 2019: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

• 3 de decembro de 2019: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

• 10 de decembro de 2019: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

• 30 de xaneiro de 2020: Día Escolar da non Violencia e da Paz.

• 8 de marzo de 2020: Día Internacional da Muller.

• 15 de marzo de 2020: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

• Do 9 ao 13 de marzo de 2020: Semana da Prensa. .

• 7 de abril de 2020: Día Mundial da Saúde.

• Entre o 20 e o 24 de abril de 2020: Semana do Libro.



• 2 de maio de 2020: Día Internacional contra o Acoso Escolar.

• 9 de maio de 2020: Día de Europa.

• Do 11 ao 15 de maio de 2020: Semana das Letras Galegas.

• 5 de xuño de 2020: Día Mundial do Medio Ambiente.

• Festividades de Nadal, Entroido, Maios, con danzas, cantos, xogos,... feitos por tódolos nenos e nenas do colexio.

*Algunhas destas actividades poderán verse modificadas, suspendidas ou cambiadas por outras durante o curso.

1  3  .  -M  E  CAN  I  SM  O  S     DE         R  EV  I  SI  Ó  N,     DE  AV  A  LI  AC  IÓ  N         E         D  E     M  O  D  I  F  I  C  AC  IÓ  N         DASPR  OG  RAM  A  CI  Ó  NS         D  I  DÁC  TI  CASEN         RE  L  A  C  IÓ  N   

C  O  S     RE  S  U  L  T  AD  O  S     A  C  A  DÉM  I  C  O  S     E     PR  O  CES  O  S     D  E     ME  LLO  RA.  

Seguiranse os seguintes criterios:

▪ Impartición do 80% da materia.

▪ Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado.

En aqueles casos nos que os mecanismos de revisión indiquen a necesidade de modificar ou mellorar a programación,

metodoloxía, etc. Asumiranse as  decisións oportunas no seo da coordinación do ciclo e do nivel,  tendo en  conta as

orientacións da Comisión de Coordinación Pedadóxica.



PROGRAMACIÓN 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 1

Título
Amo a natureza

Descrición da unidade
A unidade móstranos que Deus é autor da Creación, sendo o home e a muller a súa
obra mestra. Por medio do relato bíblico e da obra de arte nos que se presenta a
historia da Creación, o alumnado poderá tomar conciencia do valor de admirar a
natureza, recoñecendo actitudes de respecto cara á Creación.

Temporalización:

10 setembro – 9 outubro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que Deus Pai nos regalou a Creación.

  2.  Concibir o ser humano como a obra mestra da Creación.

  3.  Coñecer o relato bíblico «A Creación é obra de Deus».

  4.  Tomar conciencia do valor de admirar a natureza.

3.CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos Criterios  
de avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  1.  O
sentido relixioso do
home

•  A creación como
agasallo de Deus.

 CCL,

CAA,

CSC

  1.   Identificar  e
valorar  a
Creación  como
acto  de  amor  de
Deus ao home.

(Bloque  1.
Criterio  de
avaliación 1)

  1.1.   Coñece,  respecta  e
coida a obra creada.

(Bloque1. Estándar de
aprendizaxe 1.1.)

  1.2.   Descubre  e  nomea
situacións  nas  que
necesita  as  persoas  e
sobre  todo,  a  Deus,
para vivir.

(Bloque  1.  Estándar
de aprendizaxe 1.2.)

BLOQUE  1.  O
sentido relixioso do
home

•   O  home,  obra
mestra  da
Creación.

  2.   Recoñecer  a
relación
intrínseca  que
existe entre Deus
e o home.

(Bloque  1.
Criterio  de
avaliación 2)

  2.1.  Identifica e enumera
os coidados que recibe
na súa vida como don
de Deus.

(Bloque  1.  Estándar
de aprendizaxe 3.1.)

•   O  relato  bíblico
«A  Creación  é
obra de Deus».

  3.  Concibir o home
e a  muller  como
a obra mestra de
Deus.

  3.1.  Escoita e colorea o
relato da Creación.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

•  A Biblia e a arte:
A Creación é obra
de Deus.

  4.   Observar  a
historia  presente
nunha  obra  de
arte.

  4.1.   Observa  e  conta  o
que  lembra  sobre  a
historia  presente
nunha pintura.

CCL,

CAA, 



CSC,

CEC

•   O  valor  de
admirar  a
natureza.

  5.  Estimar o valor
de  admirar  a
natureza.

  5.1.   Recoñece  actitudes
nas  que  se  coida  a
Creación.

CCL,

CD,

CAA, 

CSC

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias:

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias 

  1.1.  Coñece, respecta e coida a obra
creada. (BLOQUE 1. Estándar de
aprendizaxe 1.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
apertura do A.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades «Repaso a unidade».

  1.2.   Descubre  e  nomea situacións
nas  que  necesita  as  persoas  e,
sobre  todo  a  Deus,  para  vivir.
(BLOQUE  1.  Estándar  de
aprendizaxe 1.2.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades «Repaso a unidade».

  2.1.   Identifica  e  enumera  os
coidados que recibe na súa vida
como don de Deus. (BLOQUE 1.
Estándar de aprendizaxe 3.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades «Repaso a unidade».

  3.1.   Escoita  e  colorea  o relato da
Creación.

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.



  4.1.  Observa e conta o que lembra
sobre  a  historia  presente  nunha
pintura.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A. 

  5.1.  Recoñece actitudes nas que se
coida a Creación.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

 

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender  o  sentido
dos textos escritos.

Usa  correctamente  os
termos  relacionados  coa
unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende a historia e o
relato bíblico da unidade.

Competencia dixital Comprender  as
mensaxes  elaboradas  en
códigos diversos.

Realiza  actividades
mediante  a  utilización  de
códigos. 

Aprender a aprender Planificar  recursos
necesarios  e  pasos  para
realizar  no  proceso  de
aprendizaxe.

Inicia  e  continúa  a
aprendizaxe.

Intelixencias  múltiples:
Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Usa  a  atención,  a
concentración  e  a
memoria  no
desenvolvemento  das
actividades da unidade.

Competencias  sociais
 e cívicas

Educación  en  valores:
Aprender  a  comportarse
desde o coñecemento de
distintos valores.

Interioriza  o  valor  de
admirar a natureza.

Sentido  de  iniciativa  
e espírito emprendedor

Mostrar  iniciativa
persoal  para  iniciar  ou
promover accións novas.

Participa  de  forma activa
nas  actividades  de
aprendizaxe.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

Desenvolve  a  propia
capacidade  artística  a
través  da  expresión



plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás
obras  máis  importantes
do  patrimonio  cultural
relixioso  no  ámbito
mundial.

Comprende  e  valora,
segundo  o  seu  nivel,  o
feito  relixioso  na  súa
expresión  artística,
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia
humanizadora  e  ético-
moral

Concibir  unha escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Recoñecer  o  sentido
relixioso do ser humano.

Concibe a Creación como
obra e agasallo de Deus.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 

Tarefa 1: Descubro a natureza

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Deus Pai regálanos a Creación

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

Tarefa 3: A Biblia: a Creación é obra de Deus 

•  Realizamos as actividades do A.

•   Realizamos  outras  actividades  traballando  a  aprendizaxe  cooperativa  como
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Creación é obra de Deus

•  Realizamos as actividades do A.



•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: admirar a natureza

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

 7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

 8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.



Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

 9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 2

Título
Descubro o teu amor na Biblia

Descrición da unidade
A unidade preséntanos a Biblia como o libro que contén a Palabra amorosa de



Deus,  desde  onde  se  comunica  coas  persoas.  Deus  fálalles  aos  homes  para
establecer  unha relación de amizade.  Co exemplo do relato bíblico vemos que
Deus quere liberar o seu pobo por medio de Moisés. Para descubrir como nos fala
Deus debemos practicar o valor de escoitar.

Temporalización:

13 outubro - 13 novembro

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que Deus nos fala na Biblia.

  2.  Recoñecer e valorar como Deus lles fala aos homes para que sexan os seus
amigos.

  3.  Comprender como Deus se comunica no relato bíblico «Deus e Moisés»

  4.  Interiorizar o valor de escoitar.

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  2.  A
revelación:  Deus

CCL,



intervén na historia

•   Deus  fálalles  aos
homes como amigos.

  1.   Recoñecer  e
apreciar  a
relación  paterno-
filial  entre  Deus
e  o  home.
(Bloque  2.
Criterio  de
avaliación 1)

  1.1.  Coñece e valora que
Deus  lle  fala  a
Abrahán  e  a  Moisés
para ser o seu amigo.
(Bloque  2.  Estándar
de aprendizaxe 1.1.)

CD,

CAA,

CSC,

•   O  relato  bíblico
«Deus e Moisés».

  2.   Ler  e
comprender  o
relato  «Deus  e
Moisés».

  2.1.   Explica  en  que
consiste  a  misión de
Moisés.

  2.2.   Corta  e  pega  uns
adhesivos  na  imaxe
do relato bíblico.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

•   A  Biblia  e  a  arte:
Deus e Moisés.

  3.   Saber  o  que
expresa a historia
dunha pintura.

  3.1.  Explica en voz alta a
historia  dunha
pintura.

CCL, 

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor de escoitar.   4.   Recoñecer  e
interiorizar  o
valor de escoitar.

  4.1.   Expresa  a
importancia  que  ten
escoitar.

  4.2.  Escoita e recita unha
breve  oración  de
acción de grazas.  

CCL,

CAA, 

CSC,

SIEP

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias:

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares  de  aprendizaxe Selección  de  evidencias  para  o



avaliables portfolio

  1.1.  Coñece e valora que Deus lles
fala a Abrahán e a Moisés para
ser  o  seu  amigo.  (BLOQUE  2.
Estándar de aprendizaxe 1.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•   Selección  de  actividades  do
apartado «Repaso a unidade».

  2.1.  Explica en que consiste a misión
de Moisés.

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

•   Selección  de  actividades  do
apartado «Repaso a unidade».

  2.2.  Corta e pega uns adhesivos na
imaxe do relato bíblico.

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

  3.1.  Explica en voz alta a historia
dunha pintura.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Expresa a importancia que ten
escoitar.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

  4.2.   Escoita  e  recita  unha  breve
oración de acción de grazas.  

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender o sentido dos
textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga  sobre  os  contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia e o relato bíblico da
unidade.

Expresar  oralmente,  de
xeito  ordenado  e  claro,
calquera  tipo  de
información.

Expresa  sentimentos,
emocións,  vivencias  e
opinións.



Competencia dixital Comprender  as  mensaxes
elaboradas  en  códigos
diversos.

Realiza  as  actividades
mediante  a  utilización  de
códigos.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as
motivacións  persoais  en
favor da aprendizaxe.

Observa  coa  finalidade  de
adquirir  información
relevante.

Intelixencias  múltiples:
Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Expresa  ideas,  contidos  e
sentimentos.

Competencias  sociais
 e cívicas

Educación  en  valores:
Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  de
distintos valores.

Interioriza  o  verdadeiro
sentido do valor de escoitar.

Sentido de iniciativa  
e  espírito
emprendedor

Actuar  con
responsabilidade  social  e
sentido ético no traballo.

Participa,  seguindo  unhas
normas, nos diálogos.

Ser  constante  no  traballo
superando as dificultades.

Mostra entusiasmo e remata
as súas actividades.

Conciencia  e
expresións culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Desenvolve  a  propia
capacidade artística a través
da expresión plástica.

Cultural e histórica Mostrar  respecto  cara  ás
obras máis importantes do
patrimonio  cultural
relixioso  no  ámbito
mundial.

Comprende  e  valora,
segundo o seu nivel, o feito
relixioso  na  súa  expresión
artística,  cultural,  estética,
teolóxica e vivencial.

Competencia
humanizadora  e
ético-moral

Concibir  unha  escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia  de
sentido transcendente

Descubrir  que  Deus
intervén na historia do ser
humano.

Recoñece  como  Deus  lles
fala  aos  homes  como
amigos.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 



Tarefa 1: As persoas que me aman fálanme con amor

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Deus fálanos na Biblia

•  Realizamos as actividades do A.

•   Realizamos  outras  actividades  traballando  a  aprendizaxe  cooperativa  como
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 3: A Biblia: Deus e Noé.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Deus e Noé

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: escoitar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 3

Título
Gústame o Nadal

Descrición da unidade
A unidade móstranos o nacemento de Xesús, o Fillo de Deus feito home, en torno
a unha familia, que se propón como modelo para a nosa vida familiar. Belén é o
lugar onde Deus fai presente o seu grande amor ao enviarnos o seu Fillo Xesús.
Todo isto é motivo de celebración e por iso os cristiáns nos felicitamos nestas datas
do Nadal nas que lembramos aquel acontecemento. 

Temporalización:

16 novembro -  22 decembro

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



  1.  Coñecer que Xesús é o Fillo de Deus feito home e que desenvolve a súa vida
no seo dunha familia.

  2.  Valorar a importancia da familia tomando como modelo a Sagrada Familia.

  3.  Entender a ensinanza do relato bíblico «O nacemento de Xesús».

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor de felicitar.

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  3.
Xesucristo,
cumprimento  da
historia da salvación

•   Xesús,  o  Fillo  de
Deus,  faise  home,
vive e  medra nunha
familia.

CCL,

CD,

CAA
,

CSC

  1.   Recoñecer  e
estimar que Xesús
se fai home no seo
dunha familia.

(Bloque 3. Criterio
de avaliación 1)   

  1.1.  Identifica a María e
a  Xosé  como
comunidade  na  que
Deus  se  fai  presente
entre os homes.

(Bloque  3.  Estándar
de avaliación 1.1.)

  1.2.  Valora e respecta a
familia  de  Xesús  a
semellanza da súa.



(Bloque  3.  Estándar
de avaliación 1.2.)

  2.   Relacionar
lugares  e
acontecementos
nos  que  Deus
expresou  o  seu
amor polos homes
na vida de Xesús.

(Bloque3.  Criterio
de avaliación 2)

  2.1.   Nomea  e  asocia
lugares  e
acontecementos
importantes  da  vida
de Xesús.

(Bloque  3.  Estándar
de avaliación 2.1.)

•  O relato bíblico «O
nacemento de
Xesús».

  3.   Coñecer  e
enumerar  os
personaxes  que
interveñen  no
relato  bíblico  do
nacemento  de
Xesús.

  3.1.  Expón oralmente o
relato «O  nacemento
de Xesús».

  3.2.  Sinala nun debuxo
do  relato  a  Sagrada
Familia.

CCL,

CAA
,

CSC

•  A Biblia e a arte: O
nacemento de Xesús.

  4.   Interpretar  un
cadro  sobre  o
nacemento  de
Xesús.

  4.1.   Identifica  os
personaxes  e  a
escena dun cadro. 

CCL,

CAA
,

CEC

•  O valor de felicitar.   5.  Apreciar o valor
de felicitar.

  5.1.  Felicita o Nadal por
medio  da  expresión
plástica.

CCL,

CAA
,
 

CSC,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias:

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Estándares de aprendizaxe avaliables Selección  de  evidencias  para  o
portfolio

  1.1.  Identifica a María e a Xosé como
comunidade  na  que  Deus  se  fai
presente  entre  os  homes.
(BLOQUE  3.  Estándar  de
avaliación 1.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A. 

•   Selección  de  actividades  do
apartado «Repaso a unidade».

  1.2.   Valora e respecta  a familia de
Xesús  a  semellanza  da  súa.
(BLOQUE  3.  Estándar  de
avaliación 1.2.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

  2.1.   Nomea  e  asocia  lugares  e
acontecementos  importantes  da
vida  de  Xesús.  (BLOQUE  3.
Estándar de avaliación 2.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•   Selección  de  actividades  do
apartado «Repaso a unidade».

  3.1.   Expón  oralmente  o  relato  «O
nacemento de Xesús».

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

  3.2.   Sinala nun debuxo do relato a
Sagrada Familia.

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

  4.1   Identifica  os  personaxes  e  a
escena dun cadro.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  5.1.   Felicita o Nadal  por medio da
expresión plástica.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia e o relato bíblico



da unidade.

Respectar  as  normas  de
comunicación  en  calquera
contexto:  quenda  de
palabra,  escoita  atenta  ao
interlocutor...

Participa  en  diálogos
seguindo  as  pautas
establecidas.

Competencia dixital Comprender  as  mensaxes
elaboradas  en  códigos
diversos.

Realiza  as  actividades
mediante a utilización de
códigos. 

Aprender a aprender Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Elabora  unha  selección
de  actividades  sobre
intelixencias múltiples.

Planificar  recursos
necesarios  e  pasos  que
cómpre  seguir  no  proceso
de aprendizaxe.

Inicia  e  continúa  a
aprendizaxe.

Competencias  sociais
 e cívicas

Mostrar  dispoñibilidade
para  a  participación  activa
en ámbitos de participación
establecidos.

Participa  de  forma
cooperativa  traballando
en grupo.

Sentido de iniciativa  
e  espírito
emprendedor

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Participa de forma activa
nas  actividades  de
aprendizaxe.

Ser  constante  no  traballo
superando as dificultades.

Mostra  entusiasmo  nas
súas  tarefas  e  remata  os
seus traballos.

Conciencia  e
expresións culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Emprega  recursos
apropiados  para  o
desenvolvemento  de
actividades plásticas.

Cultural e histórica Mostrar  respecto  cara  ás
obras  máis  importantes  do
patrimonio  cultural
relixioso a nivel mundial.

Comprende  e  valora  o
feito  relixioso  na  súa
expresión  artística,
cultural,  estética,
teolóxica e vivencial.

Competencia
humanizadora  e
ético-moral

Concibir  unha  escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente



cristiáns.

Competencia  de
sentido transcendente

Descubrir  que  Deus
intervén  na  historia  do  ser
humano.

Descubre  a  Xesús  como
o  Fillo  de  Deus  feito
home.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 

Tarefa 1: Descubro o Nadal

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Celebramos a festa do Nadal

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: o nacemento de Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O nacemento de Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: felicitar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 7: Aprendo cooperando

•  Unha árbore de Nadal.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o Nadal.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: A miña vida interior.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Os meus mellores sentimentos.

•  Realizamos as actividades do A.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.



Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 4

Título
Practico as túas ensinanzas

Descrición da unidade
A unidade móstranos a Deus como o noso Pai amoroso e protector, que nos axuda
e nos perdoa. Por isto, os cristiáns somos irmáns e debemos amarnos e axudarnos
mutuamente, xa que eses bos comportamentos agradan a Deus. Un exemplo de
como Deus nos ama e nos perdoa témolo en «A parábola da ovella perdida». A nós
correspóndenos adquirir unha boa educación para relacionarnos con Deus e cos
demais.

Temporalización:

8 xaneiro – 29 xaneiro

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer a Deus como o noso Pai que nos coñece, coida, axuda e perdoa.

  2.  Valorar a importancia que ten para Deus que nos amemos e axudemos.

  3.  Ler con atención e comprender a ensinanza do relato bíblico «A parábola da
ovella perdida».

  4.  Entender e apreciar o valor da boa educación. 

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos Criterios  
de avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  2.  A
revelación:  Deus
intervén na historia

•   Deus  acompaña  o
home na historia.

CCL,

CD,

CAA
,

CSC

  1.   Recoñecer  e
apreciar a relación
paterna filial entre
Deus e o home.

(Bloque  2.
Criterio  de
avaliación 1) 

  1.1.  Sinala e representa
as características da
amizade de Deus co
home:  coidado,
protección,
acompañamento,
colaboración, etc.

(Bloque 2. Estándar
de avaliación 1.2.)

•  O relato bíblico «A
parábola  da  ovella
perdida».

  2.  Expresar o ensino
de «A parábola da
ovella perdida».

  2.1.   Escoita
atentamente  e
expresa a ensinanza
do relato bíblico «A
parábola  da  ovella
perdida».

CCL,

CD,

CAA
,

CSC

•  A Biblia e a arte: A
parábola  da  ovella
perdida.

  3.  Dialogar sobre o
significado bíblico
dun cadro.

  3.1.   Identifica  e
describe  a  quen
representan  os
personaxes  desta
obra.

CCL,

CAA
,

CSC,

CEC

•   O  valor  da  boa
educación.

  4.  Asimilar o valor
da  boa  educación
na súa vida cotiá. 

  4.1.  Emprega fórmulas
sinxelas  de  boa
educación: bos días,
grazas e ata mañá.

CCL,

CAA
,
 



CSC,

SIEP

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,propoñemos  as  seguintes
evidencias:

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección  de  evidencias  para  o
portfolio

  1.1.   Sinala  e  representa  as
características  da  amizade  de
Deus  co  home:  coidado,
protección,  acompañamento,
colaboración,  etc.  (BLOQUE 2.
Estándar de avaliación 1.2.)  

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•   Selección  de  actividades  do
apartado «Repaso a unidade».

  2.1.  Escoita atentamente e expresa a
ensinanza  do  relato  bíblico  «A
parábola da ovella perdida».

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

•   Selección  de  actividades  do
apartado «Repaso a unidade».

  3.1.   Identifica  e  describe  a  quen
representan  os  personaxes  desta
obra.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Emprega fórmulas sinxelas de
boa educación: bos días, grazas e
ata mañá.

•   Actividades  do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación
lingüística

Comprender  o  sentido
dos textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia e o relato bíblico
da unidade.

Utilizar  o  coñecemento
das  estruturas
lingüísticas,  as  normas
ortográficas  e  as
gramaticais para elaborar
textos escritos. 

Desenvolve as actividades
utilizando  as  estruturas
lingüísticas  e  as  normas
ortográficas e  gramaticais
apropiadas ao nivel.

Competencia dixital Comprender  as
mensaxes  elaboradas  en
códigos diversos.

Interpreta  a  linguaxe  da
imaxe.

Aprender a aprender Desenvolver  estratexias
que  favorezan  a
comprensión  rigorosa
dos contidos. 

Observa  co  obxecto  de
adquirir  información
relevante e suficiente.

Intelixencias  múltiples:
Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Usa  a  atención,  a
concentración  e  a
memoria  no
desenvolvemento  das
actividades da unidade.

Competencias  sociais
 e cívicas

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento
dos distintos valores.

Interioriza  os  valores
presentes na unidade.

Sentido  de  iniciativa  
e espírito emprendedor

Contaxiar  entusiasmo
pola  tarefa  e  confianza
nas  posibilidades  de
alcanzar os obxectivos.

Desenvolve  habilidades
sociais, como ser capaz de
transmitir sentimentos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

Desenvolve  a  propia
capacidade  artística  a
través  da  expresión
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás
obras  máis  importantes
do  patrimonio  cultural-

Comprende  e  valora  o
feito  relixioso  na  súa
expresión  artística,



relixioso  no  ámbito
mundial.

cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia
humanizadora  e  ético-
moral

Concibir  unha escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Descubrir  que  Deus
intervén  na  historia  do
ser humano.

Recoñece  a  relación
paterno-filial entre Deus e
o home.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Tarefa 1: Descubro comportamentos de amor.

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Xesús ensínanos o amor de Deus

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: a parábola da ovella perdida

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A parábola da ovella perdida

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a boa educación

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 



•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 5

Título
Alégrame falar contigo

Descrición da unidade
A unidade ensina que o ser humano posúe a capacidade de relacionarse con Deus
por medio do diálogo persoal. Tomando como modelo personaxes bíblicos como o
rei David ou o propio Xesús de Nazaret, tomamos conciencia da importancia de



falar con Deus por medio da oración e o canto, dándolle grazas ou pedíndolle polas
necesidades propias e alleas. A importancia do diálogo e o seu correcto uso é o
valor presente neste tema.

Temporalización:

1 febreiro – 5 marzo

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer que o ser humano pode comunicarse con Deus.

  2.  Coñecer personaxes bíblicos que nos serven de referencia para comunicarnos
con Deus.

  3.  Comprender o relato bíblico «O rei David rézalle a Deus».

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor de dialogar.

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  1.  O
sentido relixioso do
home

•   A  comunicación
do  home  con
Deus.

  1.   Coñecer que a
persoa  é  un  ser
capaz  de  falar
con Deus.

  1.1.  Coñece e aprecia, a
través  de  modelos
bíblicos, que o home é
capaz  de  falar  con

CCL,

CAA,

CSC,

CEC



(Bloque  1.
Criterio  de
avaliación 3) 

Deus.

(Bloque1. Estándar de
aprendizaxe 3.1.)

  1.2.   Memoriza  e
reproduce  fórmulas
sinxelas de petición e
agradecemento.

(Bloque  1.  Estándar
de aprendizaxe 3.2.)

•   O  relato  bíblico
«O  rei  David
rézalle a Deus».

  2.   Ler  e
comprender  a
historia  bíblica
«O  rei  David
rézalle a Deus».

  2.1.  Expresa as calidades
do  rei  David  que
agradaban a Deus.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte:
O  rei  David
rézalle a Deus.

  3.   Observar  e
explicar  a
historia  presente
nunha  obra  de
arte.

  3.1.   Dialoga  cos  seus
compañeiros  e
compañeiras  sobre  o
contido e  o  que  máis
lle  gusta  da  obra  de
arte.

CCL,

CAA, 

CEC

•   O  valor  de
dialogar.

  4.  Estimar o valor
de dialogar. 

  4.1.   Expresa  en  que
consiste  o  valor  de
dialogar.  

  4.2.   Enumera  diversas
formas  de  diálogo
segundo  o  seu
destinatario.

CCL,

CAA,

CSC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias: 

Libro do alumnoado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección  de  evidencias  para  o
portfolio

  1.1.  Coñece e aprecia, a través de
modelos bíblicos, que o home é
capaz  de  falar  con  Deus.
(BLOQUE  1.  Estándar  de
aprendizaxe 3.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a
unidade».

  1.2.  Memoriza e reproduce fórmulas
sinxelas  de  petición  e
agradecemento.  (BLOQUE  1.
Estándar de aprendizaxe 3.2.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a
unidade».

  2.1.   Expresa  as  calidades  do  rei
David que agradaban a Deus.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

  3.1.  Dialoga cos seus compañeiros e
compañeiras sobre o contido e o
que  máis  lle  gusta  da  obra  de
arte.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Expresa en que consiste o valor
de dialogar.  

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•   Actividades  do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

  4.2.   Enumera  diversas  formas  de
diálogo  segundo  o  seu
destinatario.

•   Actividades  do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

 

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender o sentido dos
textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga  sobre  os  contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  a  historia  e  o
relato bíblico da unidade.



Expresar  oralmente,  de
xeito  ordenado  e  claro,
calquera  tipo  de
información. 

Expresa  correctamente  as
ensinanzas  presentes  nos
textos  e  os  contidos
traballados na clase.

Competencia dixital Comprender  as  mensaxes
elaboradas  en  códigos
diversos.

Interpreta  a  linguaxe  da
imaxe.

Aprender a aprender Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

Desenvolve  a  capacidade
de  protagonismo  nos
procesos de aprendizaxe.

Intelixencias  múltiples:
Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Observa  co  obxectivo  de
adquirir  información
relevante e suficiente.

Competencias  sociais
 e cívicas

Educación  en  valores:
Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  de
distintos valores.

Interioriza  os  valores
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa  
e  espírito
emprendedor

Optimizar  recursos
persoais  apoiándose  nas
fortalezas.

Selecciona  con  criterio
propio  para  levar
iniciativas  no  ámbito
persoal.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  emprender  ou
promover accións novas.

Mostra  unha  actitude
emprendedora  ao  emitir
opinións  e  propostas  na
realización  de  actividades
de aprendizaxe.

Conciencia  e
expresións culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Realiza  actividades
plásticas  relacionadas  cos
contidos.

Cultural e histórica Mostrar  respecto  cara  ás
obras máis importantes do
patrimonio  cultural-
relixioso  no  ámbito
mundial.

Comprende  e  valora  as
obras  de  arte  na  súa
expresión  artística,
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia
humanizadora  e
ético-moral

Concibir  unha  escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia  de Recoñecer  o  sentido Recoñece a posibilidade de



sentido transcendente relixioso do ser humano. comunicarse con Deus.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Tarefa 1: Descubro as persoas que me aman, me falan e me escoitan

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Xesús ensina a rezar a Deus

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: o rei David reza a Deus

•  Realizamos as actividades do A.

•   Realizamos  outras  actividades  traballando  a  aprendizaxe  cooperativa  como
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O rei David rézalle a Deus

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: dialogar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.



7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 6

Título
Unha semana para recordar

Descrición da unidade
A  unidade  introdúcenos  na  Semana  Santa  e  móstranos  o  que  lembramos  os
cristiáns cada un dos seus días. Durante este tempo valoramos o gran sacrificio que
realizou Xesús, que se entregou pola nosa salvación morrendo na cruz. 

Temporalización:

   8 marzo – 26 marzo

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir lugares xeográficos, relacionados coa Semana Santa, nos que Deus
manifestou o seu amor por medio de Xesús.

  2.  Tomar conciencia de que Xesús morreu pola nosa salvación.

  3.  Coñecer as ensinanzas do relato bíblico «Xesús morre e resucita».

  4.  Comprender o valor do sacrificio.

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos Criterios  
de avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

Bloque 3: Xesucristo,
cumprimento  da
Historia da Salvación

•   Acontecementos  e
lugares  xeográficos
importantes  na  vida
de Xesús. 

  1.   Relacionar
lugares  e
acontecementos
nos  que  Deus
expresou  o  seu
amor  polos
homes na vida de
Xesús. 

(Bloque  3.
Criterio  de
avaliación 2) 

  1.1.   Nomea  e  asocia
lugares  e
acontecementos
importantes  da  vida
de Xesús.

(Bloque  3.  Estándar
de aprendizaxe 2.1.)

CCL,

CD,

CAA,

CSC

•  Xesús morreu para a
nosa salvación.

  2.   Coñecer  e
ordenar  os
principais
momentos  da
paixón  e  morte
de Xesús.

(Bloque  3.
Criterio  de
avaliación 3) 

  2.1.  Nomea e secuencia
representacións
gráficas  dos
momentos  esenciais
da paixón, a morte e
a  resurrección  de
Xesús.

(Bloque  3.  Estándar
de aprendizaxe 3.1.)

•   O  relato  bíblico
«Xesús  morre  e
resucita».

  3.   Ler  e
comprender  o
relato:  «Xesús
morre  e

  3.1.  Explica oralmente o
relato:  «Xesús morre
e resucita».

CCL,

CAA,



resucita». CEC

•  A Biblia e a arte:  A
Última Cea.

  4.   Interpretar  un
cadro  sobre  a
Última Cea.

  4.1.  Recoñece e describe
que  fan  os
personaxes  dun
cadro.  

CCL, 

CAA,

CSC,

CEC

•   O  valor  do
sacrificio.

  5.   Recoñecer  e
interiorizar  o
valor  do
sacrificio.

  5.1.  Describe o valor do
sacrificio.  

CCL,

CAA, 

CSC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias: 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección  de  evidencias  para  o
portfolio

  1.1.   Nomea  e  asocia  lugares  e
acontecementos  importantes  da
vida  de  Xesús.  (BLOQUE  3.
Estándar de aprendizaxe 2.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso
a unidade».

  2.1.   Nomea  e  secuencia
representacións  gráficas  dos
momentos esenciais da paixón, a
morte e a resurrección de Xesús.
(BLOQUE  3.  Estándar  de
aprendizaxe 3.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso
a unidade».

  3.1.   Explica  oralmente  o  relato: •   Actividades  do  apartado  «A



«Xesús morre e resucita». Biblia» do A.

  4.1.  Recoñece e describe que fan os
personaxes dun cadro.  

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  5.1.  Describe o valor do sacrificio. •  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender  o  sentido
dos textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia e o relato bíblico
da unidade.

Expresar  oralmente  de
xeito  ordenado  e  claro
calquera  tipo  de
información.

Constrúe frases coherentes
ao  expresar  as  súas
respostas.

Competencia dixital Comprender  as
mensaxes  elaboradas  en
códigos diversos.

Realiza  actividades
mediante  a  utilización  de
códigos. 

Aprender a aprender Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de
actividades  sobre
intelixencias múltiples.

Xestionar  os  recursos  e
as  motivacións  persoais
a favor da aprendizaxe.

Desenvolve  a  capacidade
de  protagonismo  nos
procesos de aprendizaxe.

Competencias  sociais
 e cívicas

Educación  en  valores:
Aprender  a  comportarse
desde o coñecemento de
distintos valores.

Integra  os  valores  da
unidade  na  súa  escala
persoal de valores.

Sentido  de  iniciativa  
e espírito emprendedor

Actuar  con
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Participa  de  forma
cooperativa  na
elaboración  de  diversas
propostas.

Mostrar  iniciativa
persoal  para  iniciar  ou

Mostra  actitudes
emprendedoras  ao  emitir



promover accións novas. opinións e propostas.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

Desenvolve  a  propia
capacidade  artística  a
través  da  expresión
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás
obras  máis  importantes
do  patrimonio  cultural
relixioso  no  ámbito
mundial.

Comprende  e  valora  as
obras  de  arte  na  súa
expresión  artística,
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia
humanizadora  e  ético-
moral

Concibir  unha escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Recoñecer  a  Xesucristo
como  cumprimento  da
Historia de Salvación.

Valora a misión de Xesús
respecto á nosa salvación.

 

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

Tarefa 1: Descubro unha semana moi especial

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Semana Santa 

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús morre e resucita

•  Realizamos as actividades do A.

•   Realizamos  outras  actividades  traballando  a  aprendizaxe  cooperativa  como
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 



Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Última Cea

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: recordar a Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 7:  Aprendo cooperando: unha procesión

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 8:  O meu xornal de Relixión: algunhas curiosidades sobre o Domingo de
Ramos.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Deus regálame as mans.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 10:  A miña intelixencia emocional: o sentimento de alegría.

•  Realizamos as actividades do A.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 7

Título
Vivo en familia

Descrición da unidade
Este tema preséntanos a Igrexa como a gran familia de Xesús. Ten parecido coa
nosa  familia;  nela  todos  compartimos  e  colaboramos  na  medida  das  nosas
capacidades.  A primeira  familia  cristiá  móstrasenos  como modelo  que  cómpre
imitar pola forma en que vivían e expresaban o amor de Deus.

Temporalización:

6 abril – 30 abril

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que os cristiáns formamos a Igrexa, a gran familia de Xesús, pola
que lle expresamos o noso amor a Deus.

  2.  Tomar conciencia  dos comportamentos que engrandecen a familia cristiá,
como compartir.

  3.  Coñecer a ensinanza do relato bíblico «As primeiras familias cristiás».

  4.  Comprender e vivenciar o valor de colaborar coa familia.

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos Criterios  
de avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  4.
Permanencia  de
Xesucristo na Historia:
a Igrexa

•   A  Igrexa,  familia  de
Xesús.

  1.  Recoñecer que os
cristiáns
formamos  unha
familia. (Bloque 4.
Criterio  de
avaliación 1)

  1.1.   Asocia  as
características  da
familia  da  Igrexa
coas  da  súa
familia. (Bloque 4.
Estándar  de
avaliación 1.1.)

CCL,

CD,

CAA,

CSC

•   O  relato  bíblico  «As
primeiras  familias
cristiás».

  2.   Comprender  o
significado  do
relato  bíblico «As
primeiras  familias
cristiás».

  2.1.   Anota
comportamentos
propios  das
primeiras  familias
cristiás. 

CCL,

CAA,

CSC

•   A  Biblia  e  a  arte:
Santo  Estevo  dando
esmola.

  3.   Describir  unha
pintura  sobre
Santo Estevo.

  3.1.   Sinala  nunha
expresión  artística
a  representación
da  atención  aos
pobres.

CCL,

CAA,

CEC

•   O valor  de  colaborar
coa familia.

  4.   Interiorizar  o
valor de colaborar
coa familia.

  4.1.   Identifica
situacións  nas  que
colabora  coa  súa
familia.

CCL,

CAA,

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias: 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección  de  evidencias  para  o
portfolio

  1.1.   Asocia  as  características  da
familia  da  Igrexa  coas  da  súa
familia.   (BLOQUE 4. Estándar
de avaliación 1.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso
a unidade».

  2.1.  Anota comportamentos propios
das primeiras familias cristiás.

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

  3.1.  Sinala nunha expresión artística
a representación da atención aos
pobres.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.   Identifica  situacións  nas  que
colabora coa súa familia.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender o sentido dos
textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga  sobre  os  contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia e o relato bíblico da
unidade.

Respectar  as  normas  de
comunicación en calquera
contexto:  quenda  de
palabra,  escoita  atenta  ao
interlocutor...

Participa  en  diálogos
seguindo  as  pautas
establecidas.

Competencia dixital Manexar  ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento. 

Interpreta  a  linguaxe  da
imaxe.



Aprender a aprender Planificar  recursos
necesarios  e  pasos  que
cómpre seguir no proceso
de aprendizaxe.

Cumpre  as  actividades  de
aprendizaxe,  aceptando  os
erros e aprendendo deles.

Intelixencias  múltiples:
desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Aplica  os  coñecementos
adquiridos  na  realización
das  actividades  e  en
situacións reais.

Competencias
sociais
 e cívicas

Educación  en  valores:
Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  de
distintos valores.

Interioriza  o  verdadeiro
sentido  do  valor  de
colaborar coa familia.

Sentido de iniciativa 
e  espírito
emprendedor

Contaxiar entusiasmo pola
tarefa  e  confianza  nas
posibilidades  de  alcanzar
os obxectivos.

Comunica  afectos  e  regula
as emocións. 

Ser  constante  no  traballo
superando as dificultades.

Mostra entusiasmo nas súas
tarefas  e  remata  os  seus
traballos.

Conciencia  e
expresións culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Desenvolve  a  propia
capacidade artística a través
da expresión plástica.

Cultural e histórica Mostrar  respecto  cara  ás
obras máis importantes do
patrimonio  cultural-
relixioso  no  ámbito
mundial.

Comprende  e  valora  as
obras  de  arte  na  súa
expresión artística, cultural,
estética,  teolóxica  e
vivencial.

Competencia
humanizadora  e
ético-moral

Concibir  unha  escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia  de
sentido
transcendente

Descubrir  a  permanencia
de  Xesucristo  na  Historia
da Igrexa.

Descobre  a  Igrexa  como a
familia de Xesús.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Tarefa 1: Descubro a importancia da familia

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Igrexa é a gran familia de Deus

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: as primeiras familias cristiás

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Santo Estevo dando esmola

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: colaborar coa familia

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 8

Título
Gozo das festas

Descrición da unidade
A  unidade  móstranos  que  nas  festas  cristiás  lembramos  e  celebramos
acontecementos  relacionados  con  Deus,  Xesús  e  María.  O  domingo  é  para  os
cristiáns o día do Señor e debemos participar na Igrexa celebrando xunto cos nosos



irmáns,  do  mesmo modo que  Xesús  celebraba  na  sinagoga  ensinando  e  dando
grazas a Deus.

Temporalización:
  
4 maio –28 maio

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir a importancia das festas cristiás, en especial o domingo como día
dedicado ao Señor.

  2.  Comprender que nas festas cristiás lembramos e celebramos que Deus, Xesús
e María están connosco.

  3.  Ler con atención o relato bíblico «Xesús e as festas».

  4.  Apreciar o valor de participar nas festas. 

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD),
aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociais  e  cívicas  (CSYC),  sentido  de
iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios  
de avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  4.
Permanencia  de
Xesucristo  na
historia: a Igrexa
•   O  domingo,  día

dedicado ao Señor.

  1.   Subliñar  os
elementos
distintivos  do

  1.1.  Coñece e expresa
o  sentido  do
domingo.

CCL,

CAA, 

CSC, 

SIEP,



domingo como día
especial.

(Bloque 4. Criterio
de avaliación 3) 

(Bloque  4
Estándar  de
avaliación 3.1.)

  1.2.   Memoriza  un
canto de loanza.

CEC

•   O  relato  bíblico
«Xesús e as festas».

  2.   Descubrir  o
contido  do  relato
bíblico  «Xesús  e
as festas».

  2.1.  Expresa o lugar e
día  da  semana  en
que  Xesús
celebraba a festa.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

•   A  Biblia  e  a  arte:
Xesús e as festas.

  3.   Interpretar  un
cadro sobre  Xesús
na sinagoga.

  3.1.  Intercambia cos
seus  compañeiros
e  compañeiras  o
sentimento  que
esperta  esta
escena.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor de participar
nas festas.

  4.  Describir en que
consiste o valor de
participar  nas
festas.

  4.1.  Describe en que
consiste o valor de
participar  nas
festas.

  4.2.   Completa  un
debuxo dedicado á
Virxe María.

CCL,

CD,

CAA, 

CSC,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias: 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección  de  evidencias  para  o
portfolio



  1.1.  Coñece e expresa o sentido do
domingo. (BLOQUE 4 Estándar
de avaliación 3.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso
a unidade».

  1.2.  Memoriza un canto de loanza. •   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

  2.1.  Expresa o lugar e día da semana
en que Xesús celebraba a festa.

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

  3.1.   Intercambia  cos  seus
compañeiros  e  compañeiras  o
sentimento  que  esperta  esta
escena.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Describe en que consiste o valor
de participar nas festas.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

  4.2.  Completa un debuxo dedicado á
Virxe María.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender  o  sentido
dos textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga  sobre  os  contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia  e  o  relato bíblico
da unidade.

Expresar  oralmente,  de
xeito  ordenado  e  claro,
calquera  tipo  de
información.

Expresa  emocións,
vivencias e opinións.

Competencia dixital Comprender  as
mensaxes  elaboradas  en

Interpreta  a  linguaxe  da
imaxe.



códigos diversos.

Aprender a aprender Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

Goza coa consecución dos
seus  traballos  e
aprendizaxes.  

Intelixencias  múltiples:
Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Desenvolve  o
protagonismo  nos
procesos de aprendizaxe.

Competencias  sociais
 e cívicas

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento
dos distintos valores.

Interioriza  os  valores
presentes na unidade.

Sentido  de  iniciativa  
e espírito emprendedor

Ser constante no traballo
superando  as
dificultades.

Formula  solucións  ante
problemas  que  xorden  no
desenvolvemento  da
aprendizaxe.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

Experimenta  a  propia
capacidade  estética
mediante  a  expresión
artística. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás
obras  máis  importantes
do  patrimonio  cultural
relixioso  no  ámbito
mundial.

Comprende  e  valora  as
obras  de  arte  na  súa
expresión  artística,
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia
humanizadora  e  ético-
moral

Concibir unha escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Descubrir  que  Deus
intervén  na  historia  do
ser humano.

Descubre o significado das
festas  cristiás,  en especial
do domingo.

 

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Tarefa 1: Descubro as festas relixiosas



•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: As festas cristiás 

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e as festas

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e as festas

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: participar nas festas

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.



8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 9

Título
Visítote na túa casa

Descrición da unidade
A unidade  mostra  a  importancia  dos  tempos  e  dos  espazos  sagrados,  dando a
coñecer a actitude de respecto que debemos mostrar ante o sagrado, por ser signo
da presenza de Deus. No templo os cristiáns reunímonos para participar, rezar e
compartir, lembrando por medio das imaxes a Deus, Xesús, María e os Santos.
Aprenderán a apreciar a arte por medio do coñecemento dos obxectos relixiosos.

Temporalización:

31 maio – 22 xuño

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os espazos e os tempos sagrados na Igrexa.

  2.  Manifestar actitude de respecto cara ao templo como lugar sagrado.

  3.  Ler e descubrir a importancia do templo no relato bíblico «A presentación de
Xesús no Templo».

  4.  Interiorizar o valor cristián de apreciar a arte.

3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  -  COMPETENCIAS
CLAVE



Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios  
de avaliación

Estándares  de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE  4.
Permanencia  de
Xesucristo  na
historia: a Igrexa

•   Espazo  e  tempo
sagrado na Igrexa.

  1.   Distinguir  os
espazos e os tempos
sagrados  doutros
lugares e tempos.

(Bloque  4.  Criterio
de avaliación 2)

  1.1.   Expresa  o
respecto ao templo
como  lugar
sagrado.

(Bloque  4.
Estándar  de
aprendizaxe 2.1.)

CCL,

CD, 

CAA,

CSC,

CEC

•  O relato bíblico «A
presentación  de
Xesús no Templo».

  2.   Ler  e  expresar  o
contido  do  relato:
«A presentación  de
Xesús no Templo».

  2.1.  Expresa o contido
do  relato  «A
presentación  de
Xesús  no
Templo».

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte:  A
presentación  de
Xesús no Templo.

  3.   Contemplar  e
interpretar  unha
pintura  sobre  a
presentación  de
Xesús no Templo.

  3.1.  Dialoga sobre a
escena  e  os
personaxes  que
aparecen  nunha
obra artística.

CCL, 

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor de apreciar a
arte.

  4.   Apreciar  os
obxectos  relixiosos
do templo.

  4.1.   Expresa en que
consiste o valor de
apreciar a arte.

CCL,

CD,



  4.2.   Identifica
obxectos
relixiosos  do
templo. 

CAA, 

CSC,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran  o  grao  de  consecución  dos  criterios  de
avaliación  desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o
seguimento  do  desenvolvemento  de  cada  estándar,  propoñemos  as  seguintes
evidencias: 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

Selección  de  evidencias  para  o
portfolio

  1.1.  Expresa o respecto ao templo
como lugar sagrado.  (Bloque 4.
Estándar de aprendizaxe 2.1.)

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
inicio do A.

•   Actividades  da  dobre  páxina  de
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso
a unidade».

  2.1.  Expresa o contido do relato «A
presentación  de  Xesús  no
Templo».

•   Actividades  do  apartado  «A
Biblia» do A.

  3.1.   Dialoga  sobre  a  escena  e  os
personaxes  que  aparecen  nunha
obra artística.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Expresa en que consiste o valor
de apreciar a arte.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

  4.2.  Identifica obxectos relixiosos do
templo.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Competencia Descritor Desempeño

Comunicación
lingüística

Comprender o sentido dos
textos escritos.

Escoita,  comprende  e
dialoga sobre  os  contidos
da unidade.

Plan  lector: Gozar  coa
lectura.

Comprende  e  goza  da
historia e o relato bíblico
da unidade.

Utilizar  os  coñecementos
sobre a lingua para buscar
información e ler textos en
calquera situación.

Utiliza  a  linguaxe  con
versatilidade  en  función
do contexto.

Competencia dixital Comprender  as  mensaxes
elaboradas  en  códigos
diversos.

Realiza  actividades
mediante  a  utilización  de
códigos. 

Aprender a aprender Desenvolver  as  distintas
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de
actividades  sobre
intelixencias múltiples.

Planificar  recursos
necesarios  e  pasos  que
cómpre seguir no proceso
de aprendizaxe.

Desenvolve  a  motivación
e o gusto por aprender.

Competencias  sociais
 e cívicas

Educación  en  valores:
Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  de
distintos valores.

Integra  os  valores  da
unidade  na  súa  escala
persoal de valores.

Sentido de iniciativa  
e  espírito
emprendedor

Mostrar  iniciativa  persoal
para  emprender  ou
promover accións novas.

Mostra  actitudes
emprendedoras  ao  emitir
opinións  e  propostas  en
torno  aos  contidos  da
unidade.

Ser  constante  no  traballo
superando as dificultades.

Participa  de  forma  activa
nos  exercicios  de
aprendizaxe.

Conciencia  e
expresións culturais

Apreciar  a  beleza  nas
expresións  artísticas  e  no
cotián.

Utiliza  as  manifestacións
culturais e artísticas como
fonte de enriquecemento e
desfrute.

Cultural e histórica Mostrar  respecto  cara  ás
obras máis importantes do

Comprende  e  valora  as
obras  de  arte  na  súa



patrimonio  cultural
relixioso  no  ámbito
mundial.

expresión  artística,
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia
humanizadora  e
ético-moral

Concibir  unha  escala  de
valores  propia  e  actuar
conforme a ela.

Mostra  unha  actitude
motivadora  para  o
desenvolvemento  de
valores  xenuinamente
cristiáns.

Competencia  de
sentido transcendente

Descubrir  a  permanencia
de Xesucristo  na Historia
da Igrexa.

Descubre os espazos e os
tempos  sagrados  na
Igrexa.

 

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Tarefa 1: Descubro a casa dos cristiáns

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O templo cristián e as súas imaxes

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: a presentación de Xesús no Templo

•  Realizamos as actividades do A.

•   Realizamos  outras  actividades  traballando  a  aprendizaxe  cooperativa  como
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A presentación de Xesús no Templo

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: apreciar a arte

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Unha cruz de maio

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: algunhas curiosidades sobre a Virxe María.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Deus regálame o aire.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: o sentimento de cariño.

•  Realizamos as actividades do A.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e
utilizar  as  estruturas  da  aprendizaxe  cooperativa  suxeridas  na  guía  do
profesorado  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 profesorado.

8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:



•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do librito de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade) 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

PROGRAMACIÓN 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 1

Título
Queres que sexa feliz

Descrición da unidade
A unidade móstranos que Deus desexa a felicidade das persoas. Detrás de todo o
bo que nos acontece está Deus Pai, que nos ofrece a súa amizade e nos axuda a
alcanzar a felicidade. O Paraíso é un signo desa amizade que estableceu Deus coa
humanidade  por  medio  de  Adán  e  Eva.  Por  todo  iso  debemos  estar  alegres  e
agradecidos apreciando o valor de contentarnos.



Temporalización:

10 setembro – 9 outubro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que Deus, Pai da humanidade, desexa a nosa felicidade.

  2.  Concibir o Paraíso como signo da amizade de Deus coas persoas.

  3.  Coñecer a historia e os personaxes do relato bíblico «O paraíso».

  4.  Apreciar o valor de contentarse.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso do
home

•  Deus, Pai da 
humanidade, 
quere a nosa 
felicidade.

  1.  Identificar na 
propiavida o 
desexo de ser 
feliz.

(Bloque1. Criterio 
de avaliación 1)

  1.1.  Toma conciencia e 
expresa os momentos e 
as cousas que o fan 
feliz a el e ás persoas 
do seu contorno.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

CCL,

CAA,

CSC

  2.  Recoñecer a 
incapacidade da 
persoa para 
alcanzar por si 
mesma a 
felicidade.

(Bloque 1. Criterio
de avaliación 2)

  2.1.  Descobre e nomea 
situacións nas que 
necesita as persoas, e 
sobre todo a Deus, para 
vivir.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)



  3.  Apreciar a 
bondade de Deus 
Pai que creou ao 
home con este 
desexo de 
felicidade.

(Bloque1. Criterio 
de avaliación 3)

  3.1.  Valora e agradece que 
Deus o creou para ser 
feliz.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso do
home

•  Deus crea o home 
para ser o seu 
amigo. O Paraíso 
como signo de 
amizade. 

  4.  Entendero Paraíso
como expresión da
amizade de Deus 
coa humanidade.

(Bloque 1. Criterio
de avaliación 4)

  4.1.  Le e comprende o 
relato bíblico do 
Paraíso.  

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.)

  4.2. Identifica e representa 
graficamente os dons 
que Deus fai ao home 
na Creación.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.)

  4.3.  Expresa, oral e 
xestualmente, de forma 
sinxela, a gratitude a 
Deus pola súa amizade.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.3.)

CCL,

CAA,

CEC

•  A Biblia e a arte: 
O Paraíso

  5.  Expresara historia
presente nunha 
obra de arte.

  5.1.  Observa e dialoga 
sobre a historia presente
nunha pintura.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor da 
felicidade.

  6.  Estimar o valor da
felicidade.

  6.1.  Enumera situacións 
nas que é feliz.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 



Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Toma conciencia e expresa os 
momentos e as cousas que o fan 
feliz a el e ás persoas do seu 
contorno. (BLOQUE 1. Estándar 
de aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Descobre e nomea situacións 
nas que necesita as persoas, e 
sobre todo a Deus, para vivir. 
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  3.1.  Valora e agradece que Deus o 
creou para ser feliz. (BLOQUE 
1. Estándar de aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  4.1.  Le e comprende o relato bíblico 
do Paraíso.  (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.)

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  4.2.  Identifica e representa 
graficamente os dons que Deus 
fai ao home na Creación. 
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.)

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  4.3.  Expresa, oral e xestualmente, de
forma sinxela, a gratitude a Deus 
pola súa amizade. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 4.3.)

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  5.1.  Observa e dialoga sobre a 
historia presente nunha pintura.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A. 



  6.1.  Enumera situacións nas que se 
contenta.

•  Actividades da dobre páxina de 
apertura do A.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa que Deus quere a 
nosa felicidade.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Realiza actividades 
mediante a utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre realizar no 
proceso de aprendizaxe.

Inicia e continúa a 
aprendizaxe.

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Usa a atención, a 
concentración e a 
memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o sentido do 
valor de contentarse.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 
fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións formuladas.

Conciencia e expresións Elaborar traballos e Desenvolve a propia 



culturais presentacións con 
sentido estético.

capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora, 
segundo o seu nivel, o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Recoñecer o sentido 
relixioso do ser humano.

Concibe o Paraíso como 
obra de Deus para a nosa 
felicidade.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) /
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Unha ensinanza para ser feliz

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Deus quere a nosa felicidade

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: O Paraíso 

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.



•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O Paraíso

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Contentarse

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais



•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 2



Título
Regálasme o teu amor

Descrición da unidade
A unidade preséntanos a figura dos patriarcas de Israel para mostrarnos que Deus
está a carón das persoas coidándoas e protexéndoas. Deus proponlle ao home un
camiño de encontro con El e ofrécelle a salvación. Co relato bíblico vemos que
Deus sempre cumpre as súas promesas; a nós correspóndenos ser perseverantes e
constantes,  tendo  paciencia  e  esforzándonos  por  lograr  aquilo  que  desexamos
conseguir.

Temporalización:

13 outubro – 13 novembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer e valorar como Deus coida, protexe e acompaña o seu pobo por 
medio dos patriarcas.

  2.  Comprender que Deus sempre sae ao encontro do home para salvalo.

  3.  Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «O patriarca Abrahán».

  4.  Interiorizar o valor da constancia.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2. 
A revelación: Deus 
intervén na historia.

•  Deus actúa na 
historia. A amizade 
de Deus cos 
patriarcas.

  1.  Coñecer e 
valorar na vida 
dos patriarcasos 
trazos de Deus 
Pai: protección, 

  1.1.  Asocia expresións e 
comportamentos dos 
patriarcas nos relatos 
bíblicos a través de 
recursos interactivos. 

CCL,

CD,

CAA,

CSC,



coidado e 
acompañamento.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 2)

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.)

  1.2.  Dramatiza 
momentos da vida 
dos patriarcas onde 
se exprese a 
protección, o coidado
e o acompañamento 
de Deus.

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 2.2.)

BLOQUE 2. 
A revelación: Deus 
intervén na historia.

•  Deus propón ao 
home un camiño de 
encontro con El.

  2.  Recoñecer e 
apreciar queDeus
busca sempre a 
salvación do 
home.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 3)

  2.1.  Escoita e describe 
coas súas palabras 
momentos nos que 
Deus axuda o pobo 
de Israel.

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)

•  O relato bíblico «O 
patriarcaAbrahán».

  3.  Ler e 
comprender o 
relato: «O 
patriarca 
Abrahán».

  3.1.  Subliña a promesa 
feita por Deus a 
Abrahán.

  3.2.  Ordena a historia de 
Abrahán por medio 
dunhas viñetas. 

CCL,

CD,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte:«O 
patriarca Abrahán».

  4.  Saber que 
expresa a historia
dunha pintura.

  4.1.  Explica en voz alta a
historia dunha 
pintura.

CCL,
CAA,
CSC,
CEC

•  O valor da amizade.   5.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da amizade.

  5.1.  Enumera formas de 
practicar a amizade. 

CCL,
CAA,
CSC,
CEC 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar propoñemos as seguintes 



evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Asocia expresións e 
comportamentos dos patriarcas 
nos relatos bíblicos a través de 
recursos interactivos. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Selección de actividades do 
apartado «Repaso a unidade».

  1.2.  Dramatiza momentos da vida 
dos patriarcas onde se exprese a
protección, o coidado e o 
acompañamento de Deus. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades propostas na PD.

•  Selección de actividades do 
apartado «Repaso a unidade».

  2.1.  Escoita e describe coas súas 
palabras momentos nos que 
Deus axuda o pobo de Israel. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Selección de actividades do 
apartado «Repaso a unidade».

  3.1.  Subliña a promesa feita por 
Deus a Abrahán.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

•  Selección de actividades do 
apartado «Repaso a unidade».

  3.2.  Ordena a historia de Abrahán 
por medio dunhas viñetas.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

  4.1.  Explica en voz alta a historia 
dunha pintura.

•  Actividades do apartado «A Biblia e
a arte» do A.

  5.1.  Enumera formas de practicar a 
constancia.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A.



5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido dos 
textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e do relato bíblico
da unidade.

Expresar oralmente de 
xeito ordenado e claro 
calquera tipo de 
información.

Expresa sentimentos, 
emocións, vivencias e 
opinións.

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos.

Realiza as actividades 
mediante a utilización de 
códigos.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe.

Observa coa finalidade de 
adquirir información 
relevante.

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Expresa ideas, contidos e 
sentimentos.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da 
constancia.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e 
sentido ético no traballo.

Participa, seguindo unhas 
normas, nos diálogos.

Ser constante no traballo 
superando as dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata as súas 
actividades.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás Comprende e valora, 



obras máis importantes do 
patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

segundo o seu nivel, o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do ser 
humano.

Recoñece como Deus 
protexe, coida e acompaña
o seu pobo Israel.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) /
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: As sementes do granxeiro

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O amor de Deus aos patriarcas

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 3: A Biblia: O patriarca Abrahán

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O patriarca Abrahán

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A constancia

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.



9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

    
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 3

Título
Espero a túa chegada con alegría

Descrición da unidade
A unidade presenta o auténtico sentido cristián dos tempos de Advento e Nadal. O
Advento é tempo de espera antes do cumprimento da promesa de salvación feita
por Deus, e no Nadal celebramos ese cumprimento polo que naceu o Salvador.
Descubriremos a actitude dos pastores e veremos a importancia que ten o valor de
saber esperar.

Temporalización:

16 novembro – 22 decembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o verdadeiro sentido do Advento como tempo de espera.

  2.  Comprender e vivenciar o sentido profundo do Nadal por medio de 
comportamentos cristiáns.

  3.  Entender a ensinanza do relato bíblico «O anuncio do anxo aos pastores».

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor de saber esperar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimentoda 
historia da salvación

•  O Advento, espera 
do cumprimentoda 
promesa de 
salvación.

CCL,

CAA
,

CSC

  1.  Aprender o 
significado do 
tempo de Advento.

(Bloque 3. Criterio
de avaliación 2)   

  1.1.  Identifica os signos 
de Advento como 
tempo deespera.

(Bloque 3. Estándar 
de avaliación 2.1.)

  1.2.  Recoñecee valora a 
necesidade da espera 
como actitude cotiá 
da vida.

(Bloque 3. Estándar 
de avaliación 2.2.)

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
historia da salvación

•  O Nadal: nacemento
do Salvador.

CCL,

CAA
,

CSC

  2.  Identificar o 
significado 
profundo do 
Nadal.

(Bloque 3. Criterio
de avaliación 3)

  2.1.  Coñece o relato do 
nacemento de Xesús 
e descobrena actitude
e palabras dos 
personaxes o valor 
profundo do Nadal.

(Bloque 3. Estándar 
de avaliación 3.1.)

•  A Biblia e a arte: O 
anuncio doanxo aos 
pastores.

  3.  Interpretar un 
cadro sobre o 
anuncio do anxo 
aos pastores.

  3.1.  Identifica os 
personaxes e a 
escena dun cadro. 

CCL,

CAA
,

CEC

•  O valor de saber 
esperar.

  4.  Recoñecer o valor
de saberesperar.

  4.1.  Detalla momentos 
nos que hai que saber
esperar.

CCL,

CAA
, 



CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Identifica os signos de Advento 
como tempo de espera. 
(BLOQUE 3. Estándar de 
avaliación 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  1.2.  Recoñece e valora a necesidade 
da espera como actitude cotiá da 
vida. (BLOQUE 3. Estándar de 
avaliación 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  2.1.  Coñece o relato do nacemento 
de Xesús e descobre na actitude e
palabras dos personaxes o valor 
profundo do Nadal. (BLOQUE 3.
Estándar de avaliación 3.1.)

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

  3.1.  Identifica os personaxes e a 
escena dun cadro.

•  Actividades do apartado «A Biblia e
a arte» do A.

  4.1.  Detalla momentos nos que hai 
que saber esperar.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicaciónlingüístic
a

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Respectar as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Realiza as actividades 
mediante a utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Mostrar dispoñibilidade 
para a intervención 
activa en ámbitos de 
participación 
establecidos.

Participa de forma 
cooperativa traballando en
grupo.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Mostrar iniciativa 
persoal para comezar ou 
promover accións novas.

Participa de forma activa 
nas actividades de 
aprendizaxe.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Emprega recursos 
apropiados para o 
desenvolvemento de 
actividades plásticas.



Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Descobre o sentido 
cristián do Advento e do 
Nadal.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Un calendario de Advento

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O Advento e o Nadal

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: O anuncio do anxo aos pastores

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O anuncio do anxo aos pastores

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Saber esperar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Instrumentos para celebrar o Nadal.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre os vilancicos.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Achégome ao Neno Xesús.

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Saber perdoar.

•  Realizamos as actividades do A.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 



ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 4

Título
Fálasme na Biblia

Descrición da unidade
A unidade preséntanos como a Biblia é unha auténtica biblioteca inspirada por
Deus. Por medio do estudo de relatos bíblicos descubrimos que Deus intervén na
historia  humana  e  que  sae  ao  encontro  da  persoa  para  salvala.  Tamén
aprenderemos a recoñecer e apreciar o valor da inspiración.

Temporalización:



8 xaneiro – 29 xaneiro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer a acción de Deus na historia dos relatos bíblicos.

  2.  Descubrir na Biblia que Deus sae ao encontro do ser humano e sálvao.

  3.  Ler con atención e comprender o relato bíblico «A tenda do Encontro».

  4.  Entender e apreciar o valor da inspiración. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia.

•  A Biblia narra o que 
Deus fixo na 
historia.

CCL,

CAA
,

CSC

  1.  Identificar a 
acción de Deus na 
historia en relatos 
bíblicos.

(Bloque 2. Criterio
de avaliación 1)   

  1.1.  Coñece, memoriza e
reconstrúe relatos 
bíblicos da acción de
Deus na historia.

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 1.1.)

  1.2.  Selecciona e 
representa distintas 
escenas bíblicas da 
acción de Deus na 
historia.



(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 1.2.)

•  O relatobíblico «A 
tenda do Encontro».

  2.  Expresar a 
finalidade de «A 
tenda do 
Encontro».

  2.1.  Establecerelación 
entre frases e viñetas 
sobre o relato.

  2.2.  Expresa a función 
que tiña «A tenda do 
Encontro».

CCL,

CD,

CAA
,

CSC

•  A Biblia e a arte: 
Deus proponlle ao 
home un camiño de 
encontro con El.

  3.  Recoñecer e 
apreciar que Deus 
busca semprea 
salvación do 
home.

(Bloque2. Criterio 
de avaliación 3)   

  3.1.  Escoita e describe 
coas súas palabras 
momentos nos que 
Deus axuda o pobo 
de Israel.

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 3.1.)

CCL,

CAA
,

CEC

•  O valor do amor.   4.  Descubrir en que 
consisteo valor do 
amor.

  4.1.  Identifica a Deus 
como fonte de amor.

CCL,

CAA
,
 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Coñece, memoriza e reconstrúe
relatos bíblicos da acción de 
Deus na historia. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».



  1.2.  Selecciona e representa 
distintas escenas bíblicas da 
acción de Deus na historia. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  2.1.  Establece relación entre frases 
e viñetas sobre o relato.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

  2.2.  Expresa a función que tiña «A 
tenda do Encontro».

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

  3.1.  Escoita e describe coas súas 
palabras momentos nos que 
Deus axuda o pobo de Israel. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 3.1.)

•  Actividades do apartado «A Biblia e
a arte» do A.

  4.1.  Identifica a Deus como fonte 
de inspiración.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e do relato bíblico
da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, normas 
ortográficas e 
gramaticais para elaborar
textos escritos. 

Desenvolve as actividades
utilizando as estruturas 
lingüísticas e normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.



códigos diversos.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

Goza coa consecución dos
seus traballos.  

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Usa a atención, a 
concentración e a 
memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade.

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento 
dos distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Recoñece que a Biblia 
recolle a intervención de 
Deus na historia.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Os contos de Lucía

•  Identificamos as ideas previas no A.



•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Deus fálanos na Biblia

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A tenda do Encontro

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O pan enviado por Deus

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A inspiración

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 5

Título
Formo parte da túa familia

Descrición da unidade
A unidade mostra como o Bautismo é a porta de entrada do cristián á Igrexa. Quen
se bautiza participa duns ritos e signos que fan presente a Cristo e que conteñen un
significado profundo. No Bautismo de Xesús presenciamos a  forza do Espírito
Santo que guía a Igrexa. Para pertencer á gran familia de Xesús, que é a Igrexa, é
necesario  o  desenvolvemento  duns  comportamentos  propios  que  se  conseguen
tendo presente o valor da conversión ou de cambiar. 

Temporalización:

1 febreiro – 5 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que por medio do Bautismo formamos parte da Igrexa.

  2.  Recoñecer os signos presentes na liturxia bautismal e o seu significado.

  3.  Comprender o relato bíblico «O Bautismo de Xesús».

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor de cambiar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: A Igrexa

•  O Bautismo: 
incorporación á 
Igrexa.

  CCL,

CAA,

CSC  1.  Recoñecer o 
Bautismo como 
medio para 
formar parte da 
Igrexa.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 1) 

  1.1.  Coñece e explica 
coas súas palabras o
sentido do 
Bautismo.

(Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 1.1.)

  1.2.  Identifica os pais, 
padriños, 
presbíteros, 
bautizados como 
pobo xerado por 
Xesús.

(Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 1.2.)

  2.  Observar e 
comprender os 
signos presentes 
na liturxia 
bautismal.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 2) 

  2.1.  Asocia os 
elementos materiais 
da auga, a luz e o 
óleo co seu 
significado 
sacramental.

(Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.)

•  O relato bíblico «O 
Bautismode Xesús».

  3.  Ler e 
comprender a 
historiabíblica 
«O Bautismo de 
Xesús».

  3.1.  Describe o símbolo
do Bautismo que 
aparece no relato.

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte:«O 
Bautismode Xesús».

  4.  Observar e 
explicar a 
historia presente 
nunha obra de 
arte.

  4.1.  Identifica os 
personaxes 
presentes na obra de
arte.

  4.2.  Dialoga sobre o 

CCL,

CAA, 

CEC



que máis lle gusta 
da obra arte.

•  O valor do 
Bautismo.

  5.  Estimar o valor 
do Bautismo. 

 5.1.  Expresa en que 
consiste o valor do 
Bautismo.   

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos  as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Coñece e explica coas súas 
palabras o sentido do Bautismo.
(BLOQUE 4. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  1.2.  Identifica os pais, padriños, 
presbíteros, bautizados como 
pobo xerado por Xesús. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  2.1.  Asocia os elementos materiais 
da auga, a luz e o óleo co seu 
significado sacramental. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  3.1.  Describe o símbolo do 
Bautismo que aparece no relato.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do A.

  4.1.  Identifica os personaxes •  Actividades do apartado «A Biblia e



presentes na obra de arte. a arte» do A.

  4.2.  Dialoga sobre o que máis lle 
gusta da obra de arte.

•  Actividades do apartado «A Biblia e
a arte» do A.

  5.1.  Expresa en que consiste o 
valor do Bautismo.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido dos 
textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

Desenvolve a capacidade 
de protagonismo nos 
procesos de aprendizaxe.

Intelixencias 
múltiples:Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Observa co obxectivo de 
adquirir información 
relevante e suficiente.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 

Selecciona con criterio 
propio para levar iniciativas



e espírito 
emprendedor

fortalezas. no ámbito persoal.

Contaxiar o entusiasmo e 
a confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.

Participa de forma 
dinámica nas actividades de
aprendizaxe.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Realiza actividades 
plásticas relacionadas cos 
contidos.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, cultural 
e estética, teolóxica e 
vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a permanencia 
de Xesucristo na Historia 
da Igrexa.

Recoñece o Bautismo como
medio de pertenza á Igrexa.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Manuel e a súa nova familia

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O sacramento do Bautismo

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.



Tarefa 3: A Biblia: O Bautismo de Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O Bautismo de Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Cambiar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:



•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

 1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 6

Título
Un gran xesto de amor

Descrición da unidade
A unidade ensínanos a valorar  o optimismo, a esperar  con alegría o mellor  de
Deus, dos demais e da vida. Desde esta actitude os cristiáns esperamos unha nova
vida no ceo. Ao ter vencido Cristo á morte por medio do seu sacrificio, El cumpriu
a vontade do Pai e salvounos a nós do pecado e da morte. Ademais, deixounos o
gran agasallo do amor, para que tamén nós nos amemos como El nos amou.

Temporalización:

8 marzo – 26 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



  1.  Descubrir que Deus enviou o seu Fillo Xesús para salvarnos e perdoarnos.

  2.  Tomar conciencia de que Xesús nos abriu o camiño da vida eterna.

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «As mulleres van ao sepulcro».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor do optimismo.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

•  Un gran xesto de 
amor.

  1.  Comprender a 
misión que 
realizou Xesús. 

  1.1.  Expresa a misión que 
Deus lle encomendou 
a Xesús.

  1.2.  Identifica o camiño 
que cómpre seguir 
para chegar a Deus.

CCL,

CAA,

CSC

•  O relato bíblico 
«As mulleres van 
ao sepulcro».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «As 
mulleres van ao 
sepulcro».

  2.1.  Resume o anuncio do
anxo ás mulleres.

  2.2.  Ordena as viñetas da 
historia do relato 
bíblico.

CCL,

CAA,

CEC

•  A Biblia e a arte: 
Xesús Resucitado 
e María Madalena

  3.  Interpreta un 
cadro sobre a 
resurrección.

  3.1.  Observa e dialoga 
acerca da escena 
representada no cadro.

CCL, 

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor da alegría   4.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da alegría.

  4.1.  Describe o valor do 
optimismo  

  4.2.  Enumera accións que 
desenvolven o valor 

CCL,

CAA, 

CSC



da alegría. 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Expresa a misión que Deus 
encomendou a Xesús.

. Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

. Actividades do apartado “Repaso a 
unidade”

  1.2.  Identifica o camiño a seguir 
para chegar a Deus.

. Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

. Actividades do apartado “Repaso a 
unidade”

  2.1.  Resume o anuncio do anxo ás 
mulleres.

. Actividades do apartado «A Biblia» 
do A.

  2.2.  Ordena as viñetas da historia 
do relato bíblico.

. Actividades do apartado «A Biblia» 
do A.

  3.1.  Observa e dialoga acerca da 
escena representada no cadro.  

. Actividades do apartado «A Biblia e 
a arte» do A.

  4.1.  Describe o valor do optimismo . Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

. Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A

  4.2.  Enumera accións que 
desenvolven o valor da alegría.

. Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A



5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido dos 
textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Expresar oralmente de 
xeito ordenado e claro 
calquera tipo de 
información.

Constrúe frases coherentes
ao formular a súa opinión 
a partir de termos dados.

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos.

Realiza actividades 
mediante a utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre seguir no proceso 
de aprendizaxe.

Inicia e continúa a 
aprendizaxe.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e 
sentido ético no traballo.

Participa de forma 
cooperativa na 
elaboración de diversas 
propostas.

Ser constante no traballo 
superando as dificultades.

Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben 
os seus labores.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 



plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético- 
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Valora a misión de Xesús 
en orde á nosa salvación.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Unha nova vida chea de amor

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Un gran xesto de amor 

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: As mulleres van ao sepulcro

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús Resucitado e María Madalena

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte



•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O optimismo

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural sobre a paz

•  Realizamos as actividades do A

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o Neno Xesús

. Realizamos as actividades do A.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Escoito a Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 10:  A miña intelixencia emocional: O sentimento de paz

•  Realizamos as actividades do A.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS



Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 7

Título
Descubro a túa gran familia

Descrición da unidade
Este tema preséntanos a unidade da Igrexa en virtude da súa relación con Deus



como Pai. Os cristiáns somos fillos dun mesmo Pai, que nos reúne en torno ao seu
Fillo Xesús, por medio do Espírito Santo. O relato bíblico ofrece unha analoxía da
igrexa cos membros do corpo humano. Como fillos de Deus, os cristiáns dámoslle
moita importancia ao valor de custodiar, como coidado, protección e defensa de
toda a Creación.

Temporalización:

6 abril – 30 abril

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir a unidade da Igrexa que procede do recoñecemento da relación filial
co Pai.

  2.  Recoñecer que os cristiáns formamos a Igrexa, pola que expresamos o noso 
amor a Deus.

  3.  Coñecer a ensinanza do relato bíblico «San Paulo explica a Igrexa».

  4.  Comprender e vivenciar o valor de custodiar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
Historia: A Igrexa

•  A unidade eclesial: 
fillos dun mesmoPai

CCL,

CD,

CAA,

CSC

  1.  Tomar conciencia
de que o Pai xera a
unidade da Igrexa.

(Bloque 4. Criterio
de avaliación 3)

  1.1.  Expresa a relación 
existente entre Deus
e os cristiáns.

  1.2.  Enumera algunhas 
maneiras en que os 
cristiáns 



expresamos o noso 
amor a Deus.

•  O relato bíblico «San 
Paulo explicaa 
Igrexa».

  2.  Comprender o 
significado do 
relato bíblico «San
Pablo explica a 
Igrexa».

  2.1.  Relaciona a 
unidade da Igrexa 
coa unidade dos 
órganos do seu 
propio corpo.

(Bloque 4. Estándar 
de avaliación 3.1.)  

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte: 
Deus Pai

  3.  Describir unha 
escultura sobre 
Deus Pai

  3.1.  Sinala en 
diferentes 
expresións artísticas
a representación de 
Deus como pai de 
todos.

(Bloque 4. Estándar 
de avaliación 3.2.)

CCL,

CAA,

CEC

•  O valor de custodiar   4.  Interiorizar a 
importancia do 
valor de custodiar.

  4.1.  Expresa o sentido 
do valor de 
custodiar

  4.2.  Identifica 
situacións nas que 
se exercita o valor 
de custodiar.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Expresa a relación existente 
entre Deus e os cristiáns.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.



•  Actividades do apartado “Repaso a
unidade”

  1.2.  Enumera algunhas maneiras en 
que os cristiáns expresamos o 
noso amor a Deus.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado “Repaso a
unidade”

  2.1.  Relaciona a unidade da Igrexa 
coa unidade dos órganos do seu 
propio corpo. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 3.1.)

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Sinala en diferentes expresións 
artísticas a representación de 
Deus como pai de todos. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
avaliación 3.2.)

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Expresa o sentido do valor de 
custodiar

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A

  4.2.  Identifica situacións nas que se 
exercita o valor de custodiar.

•  Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicaciónlingüístic
a

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Respectar as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.



interlocutor...

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe.

Cumpre as actividades de 
aprendizaxe, aceptando os
erros e aprendendo deles.

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as 
distintasintelixencias 
múltiples.

Aplica os coñecementos 
adquiridos na realización 
das actividades e en 
situacións reais.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor de 
custodiar.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Contaxiar entusiasmo 
pola tarefa e confianza 
nas posibilidades de 
alcanzar os obxectivos.

Comunica afectos e regula
as emocións. 

Ser constanteno traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentaciónscon sentido
estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido Descubrir a permanencia Descobre a unidade da 



transcendente de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

Igrexa que procede do 
recoñecementode Deus 
como Pai.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: O tesouro dunha familia

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Os cristiáns formamos a Igrexa

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: San Paulo explica a Igrexa

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Deus Pai

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Custodiar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS



No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



  1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 8

Título
Quero a miña Nai do ceo

Descrición da unidade
A unidade móstranos a figura da Virxe María como a elixida por Deus Pai para
que o Fillo se faga home. Chama a atención o “si”  de María,  no momento da
Anunciación, que acepta libremente a vontade de Deus. Tendo como referente a
Virxe María, que nos deu o agasallo máis grande, introdúcese o valor de regalar,
que fará recoñecer a María como a nosa Nai, a quen admiramos e lle ofrecemos os
nosos regalos por medio de poemas e ofrendas florais.

Temporalización:

4 maio – 28 maio

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que nos plans de Deus Pai a Virxe María ten un papel privilexiado..

  2.  Valorar a resposta incondicional de María a Deus.

  3.  Ler con atención o relato bíblico «A Anunciación a María».

  4.  Mostrar interese por practicar o valor de regalar. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimentoda 
historia da salvación

•  Deus elixe a María 
para que Su fillo se 
faga home

   CCL,

CAA, 

CSC, 

SIEP,

CEC

  1.  Coñecer e valorar 
a resposta de 
María a Deus.

(Bloque 3. Criterio
de avaliación 1) 

  1.1.  Le e expresa, 
verbal ou 
graficamente, o 
relato da 
Anunciación.

(Bloque 3. 
Estándar de 
avaliación 1.1.)

  1.2.  Dramatiza a 
misión dos 
personaxes que 
interveñen na 
Anunciación.

(Bloque3. 
Estándar de 
avaliación 1.2.)

•  O relato bíblico «A 
Anunciación a 
María».

  2.  Descubrir o 
contido do relato 
bíblico «A 
Anunciación a 
María».

  2.1.  Pega adhesivos e 
dialoga sobre o 
relato «A 
Anunciación a 
María».

CCL,

CAA,

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 
Anunciación a María

  3.  Interpretar un 
cadro sobre a 
Anunciación a 
María

  3.1.  Intercambia cos 
seus compañeiros 
e compañeiras o 
sentimento que 
esperta esta 
escena.

CCL,

CAA,

CEC,

CSC

•  O valor de regalar   4.  Describir en que 
consiste o valor de
regalar

  4.1.  Describe en que 
consiste o valor de
regalar

CCL,

CD,



  4.2.  Completa un 
poema dirixido á 
Virxe María.

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Le e expresa, verbal ou 
graficamente, o relato da 
Anunciación. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado “Repaso a
unidade”

  1.2.  Dramatiza a misión dos 
personaxes que interveñen na 
Anunciación. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado “Repaso a
unidade”

  2.1.  Pega adhesivos e dialoga sobre o 
relato «A Anunciación a María».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Intercambia cos seus 
compañeiros e compañeiras o 
sentimento que esperta esta 
escena.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do A.

  4.1.  Describe en que consiste o valor 
de regalar

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A

  4.2.  Completa un poema dirixido á •  Actividades do apartado “Valores 



Virxe María. humanos e cristiáns” do A

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Expresar oralmente de 
xeito ordenado e claro 
calquera tipo de 
información.

Expresa emocións, 
vivencias e opinións.

Competenciadixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprendera aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

Goza coa consecución dos
seus traballos e 
aprendizaxes.  

Intelixencias 
múltiples:Desenvolver as
distintas intelixencias 
múltiples.

Desenvolve o 
protagonismo nos 
procesos de aprendizaxe.

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento 
dos distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Formula solucións ante 
problemas que xorden no 
desenvolvemento da 
aprendizaxe.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Experimenta a propia 
capacidade estética 
mediante a expresión 
artística. 



Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Descobre o papel de 
María nos plans de Deus.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Siara e a Virxe María

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Virxe María

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A Anunciación a María

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Anunciación a María

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Regalar

. Realizamos as actividades do A.

. Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.



9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 9

Título
Celebro as festas do calendario

Descrición da unidade
A unidade  ten  como finalidade  dar  a  coñecer  o  calendario  litúrxico  da  Igrexa
católica e os feitos que se conmemoran en cada tempo litúrxico. Como referencia
bíblica  presentamos  a  Xesús  con  doce  anos  na  festa  xudía  da  Pascua,  onde
conmemora  os  acontecementos  celebrados  polo  seu  pobo.  De  aí  que  o  valor
presente  neste  tema sexa  o  de  conmemorar,  no  seu  sentido  de  memorial  e  de
celebración.

Temporalización:

31 maio – 22  xuño



2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o ano litúrxico e o significado dos seus tempos.

  2.  Saber situar os diferentes tempos litúrxicos nun calendario cristián.

  3.  Ler e descubrir a sabedoría de Xesús no relato bíblico «A primeira festa de 
Pascua de Xesús».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor cristián de conmemorar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa

•  Xesucristo santifica 
o tempo: o ano 
litúrxico.

CCL,

CD,

CAA,

CSC,

CEC

  1.  Coñecer o ano 
litúrxico e os 
seus tempos.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 4)

  1.1.  Constrúe un 
calendario onde sitúa
os diferentes tempos 
litúrxicos.

(Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 4.1.)

•  O relato bíblico «A 
primeira festa de 
Pascua de Xesús».

  2.  Ler e expresar o 
contido do relato:
«A primeira festa
de Pascua de 
Xesús».

  2.1.  Ordena e explica 
unhas viñetas sobre o
relato «A primeira 
festa de Pascua de 
Xesús».

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte: 
Xesús no Templo de 
Xerusalén

  3.  Contemplar e 
interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús no
Templo.

  3.1.  Dialoga sobre a 
escena e os 
personaxes que 
aparecen nunha obra 
artística. 

CCL, 

CAA,

CEC



•  O valor de 
conmemorar.

  4.  Descubrir como 
cada festa cristiá 
conmemora un 
acontecemento.

  4.1.  Expresa en que 
consiste o valor de 
conmemorar.

  4.2.  Completa unha frase
sobre a 
conmemoración 
dunha festa. 

CCL,

CD,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Constrúe un calendario onde 
sitúa os diferentes tempos 
litúrxicos.  (Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 4.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado “Repaso a 
unidade”

  2.1.  Ordena e explica unhas viñetas
sobre o relato «A primeira festa 
de Pascua de Xesús».

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A.

  3.1.  Dialoga sobre a escena e os 
personaxes que aparecen nunha 
obra artística.

•  Actividades do apartado «A Biblia e 
a arte» do A.

  3.2.  Redacta unha frase de 
agradecemento a Xesús.

•  Actividades do apartado «A Biblia e 
a arte» do A.

  4.1.  Expresa en que consiste o 
valor de conmemorar.

•  Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A



  4.2.  Completa unha frase sobre a 
conmemoración dunha festa.

•  Actividades do apartado “Valores 
humanos e cristiáns” do A

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Utilizar os coñecementos
sobre a lingua para 
buscar información e ler 
textos en calquera 
situación.

Utiliza a linguaxe con 
versatilidade en función 
do contexto.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Realiza actividades 
mediante a utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe.

Desenvolve a motivación 
e o gusto por aprender.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Mostrar iniciativa 
persoal para emprender 
ou promover accións 
novas.

Mostra actitudes 
emprendedoras ao emitir 
opinións e propostas en 
torno aos contidos da 
unidade.

Ser constante no traballo Participa de forma activa 



superando as 
dificultades.

nos exercicios de 
aprendizaxe.

Conciencia e expresións
culturais

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e no
cotián.

Utiliza as manifestacións 
culturais e artísticas como 
fonte de enriquecemento e
gozo.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural e estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético 
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir a permanencia
de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

Toma conciencia da 
importancia do ano 
litúrxico.

6. TAREFAS

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Paula descobre o calendario cristián

•  Identificamos as ideas previas no A.

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O ano litúrxico

•  Realizamos as actividades do A.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A primeira festa de Pascua de Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.



•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús no Templo de Xerusalén

•  Realizamos as actividades do A.

•  Observación e descrición da obra de arte

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Conmemorar

•  Realizamos as actividades do A.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do A.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 7: 

•  Aprendo cooperando: Unha alfombra do Corpus Christi

•  Realizamos as actividades do A

•  O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o mes de maio

•  Realizamos as actividades do A.

Tarefa 8: 

•  A miña intelixencia espiritual: Imaxino a Xesús

•  Realizamos as actividades do A.

•  A miña intelixencia emocional: Expresar agradecemento

•  Realizamos as actividades do A.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.



8.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libro de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 1

Título

Son feliz cos teus regalos

Descrición da unidade
A unidade introdúcenos no concepto de «don» como agasallo que Deus nos fai
para a nosa felicidade, referíndose á Creación. Desde a comprensión do relato da
creación de Adán e Eva, observamos que o ser humano rompe con frecuencia con
Deus por medio do pecado. Practicar bos comportamentos faranos estar preto de



Deus e ser autenticamente felices. Debemos colaborar no coidado de todo canto
Deus creou, de aí a importancia de valorar a ecoloxía como protección do ambiente
e das persoas.

Temporalización:

110 setembro – 9 outubro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer a realidade que nos rodea como don de Deus para a nosa felicidade.

  2.  Tomar conciencia de que os nosos comportamentos persoais nos achegan ou 
afastan de Deus.

  3.  Comprender as principais ensinanzas do relato bíblico «O paraíso na terra».

  4.  Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da ecoloxía.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso 
do home

•  A realidade que 
nos rodea como 
don para a nosa 
felicidade.

  1.  Recoñecer e 
valorar que os 
seus pais, 
amigos e 
contorno son un 
don de Deus 
para a súa 

  1.1.  Lembra e narra 
experiencias 
recentes nas que 
descubriu que a 
familia, os amigos 
ou o contorno son 
un agasallo.

CCL,

CAA,



felicidade.

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 1)

(Bloque 1. Estándar 
de aprendizaxe 1.1.)

  1.2.  Enumera, describe 
e comparte 
situacións, persoas 
ou cousas polas que 
está agradecido.

(Bloque1. Estándar 
de aprendizaxe 1.2.)

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso 
do home

•  Resposta do 
home ao don de 
Deus.

  2.  Tomar 
conciencia de 
que as accións 
persoais 
achegan ou 
separan de 
Deus.

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 2)

  2.1.  Distingue e 
enumera accións 
persoais que o fan 
feliz ou infeliz.

(Bloque 1. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.)

CSC

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso 
do home

•  Ruptura do 
home con Deus: 
Adán e Eva.

  3.  Comprender 
que a elección 
que fan Adán e 
Eva é un 
rexeitamento ao 
don de Deus.

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 3)

  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.

(Bloque 1. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)

CCL,

CAA,

CSC

•  O relato bíblico 
«O paraíso na 
terra».

  4.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«O paraíso na 
terra».

  4.1.  Identifica os 
elementos do relato 
coa súa 
representación 
simbólica.

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a 
arte: A Creación
de Deus.

  5.  Expresar a 
historia presente

  5.1.  Dialoga sobre a 
historia presente 

CCL,

CAA, 



nunha obra de 
arte.

nunha pintura. CEC

•  O valor da 
ecoloxía.

  6.  Recoñecer o 
valor da 
ecoloxía.

  6.1.  Colabora na 
realización dun 
mural sobre a 
protección da 
Creación. 

CCL,

CAA, 

CSC, 

SIEP

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital  (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Lembra e narra experiencias 
recentes nas que descubriu que 
a familia, os amigos ou o 
contorno son un agasallo. 
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
apertura do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades «Repaso a 
unidade».

  1.2.  Enumera, describe e comparte 
situacións, persoas ou cousas 
polas que está agradecido. 
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades «Repaso a 
unidade».

  2.1.  Distingue e enumera accións 
persoais que o fan feliz ou 
infeliz. (BLOQUE 1. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades «Repaso a 
unidade».

  3.1.  Le, identifica e explica coas •  Actividades do apartado «A 



súas palabras as consecuencias 
do rexeitamento de Adán e Eva
ao don de Deus, descritas no 
relato bíblico. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.)

Biblia» do LD.

  4.1.  Identifica os elementos do 
relato coa súa representación 
simbólica.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  5.1.  Dialoga sobre a historia 
presente nunha pintura.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  6.1.  Colabora na realización dun 
mural sobre a protección da 
Creación.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de
xeito ordenado e claro,
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas 
en códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre realizar no 
proceso de 
aprendizaxe.

Inicia e continúa a 
aprendizaxe.

Intelixencias múltiples: Cumpre as actividades, 



desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

toma conciencia dos 
coñecementos adquiridos
e acepta os erros.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da 
ecoloxía.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións 
formuladas.

Mostrar iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover accións 
novas.

Participa de forma activa
e cooperativa nas 
actividades de 
aprendizaxe.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer o sentido 
relixioso do ser 
humano.

Experimenta a Creación 
como don de Deus.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)



Tarefa 1: A primeira santa india

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Os dons de Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: o paraíso na terra

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Creación de Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a ecoloxía

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.



•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da

área de Relixión:
•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 

ampliación e de avaliación.
•  Libro de oracións.
•  Murais.

Recursos dixitais
•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.
•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares
•  Actividades do libriño de oracións.
•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).
•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).
•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 2

Título

Descubro a Deus no pobo de Israel

Descrición da unidade
A unidade preséntanos a intervención de Deus que libera, coida e protexe o pobo 
de Israel, por medio de Moisés, co que establece unha Alianza para que mostre a 
súa fidelidade e viva en liberdade. Estas ensinanzas teñen unhas implicacións para 



nós e fannos tomar conciencia do sentido que poden ter na vida actual. Neste 
contexto penetramos na importancia do valor da obediencia.

Temporalización:

13 outubro – 13 novembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus, por medio de Moisés, para 
a liberación do pobo de Israel.

  2.  Comprender o contido da Alianza do Sinaí, recoñecendo as implicacións que 
pode ter na vida actual.

  3.  Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «A vida de Moisés».

  4.  Interiorizar o valor da obediencia.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia.

•  A vocación de 
Moisés para liberar
o seu pobo. 
(Bloque 2)

  1.  Descubrir a 
importancia de 
Moisés para a 
liberación do 
pobo de Israel.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Aprende e ordena 
cronoloxicamente 
os principais feitos
da historia de 
Moisés.

(Bloque 2. 
Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

  1.2.  Coñece e describe

CCL,

CAA,

CSC,

SIEP



a misión de Moisés
no relato bíblico.

(Bloque 2. 
Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia.

•  O coidado de Deus
co seu pobo: signos
de amizade (a 
nube, o maná, a 
auga...).

  2.  Recoñecer e 
valorar os 
signos da 
amizade de 
Deus co seu 
pobo.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 3)

  2.1.  Deseña de xeito 
ordenado viñetas 
que recollan os 
signos da amizade 
de Deus durante a 
travesía do seu 
pobo polo deserto.

(Bloque 2. 
Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

  2.2.  Interésase e 
agradece os signos 
do coidado de 
Deus na súa vida: 
a saúde, a familia, 
a escola, os 
amigos...

(Bloque 2. 
Estándar de 
aprendizaxe 3.2.)

•  O relato bíblico «A
vida de Moisés».

  3.  Ler e 
comprender o 
relato: «A vida 
de Moisés».

  3.1.  Expresa o contido
e as ensinanzas do 
relato «A vida de 
Moisés».

CCL,

CD,

CAA,

CSC

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia.

•  A Alianza de Deus
co pobo de Israel 

  4.  Recoñecer as 
consecuencias 
da Alianza de 

  4.1.  Expresa 
graficamente 
momentos 



no Sinaí. Deus con Israel.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 2)

significativos da 
tarefa de Moisés 
para liberar o 
pobo.

(Bloque 2. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

  4.2.  Coñece o contido 
da Alianza, 
identifica as súas 
implicacións e 
toma conciencia 
do sentido que 
pode ter na vida 
actual.

(Bloque 2. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.2.) 

•  A Biblia e a 
arte:Moisés e os 
israelitas no 
deserto.

  5.  Saber que 
expresan os 
símbolos dun 
cadro.

  5.1.  Dialoga sobre o 
significado dos 
elementos 
simbólicos 
presentes nun 
cadro de Moisés.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor da 
obediencia.

  6.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da 
obediencia.

  6.1.  Participa nun 
cinefórum 
seguindo unhas 
pautas. 

CCL,

CD,

CAA,

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Aprende e ordena 
cronoloxicamente os principais 
feitos da historia de Moisés. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Coñece e describe a misión de 
Moisés no relato bíblico. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  2.1.  Deseña de xeito ordenado 
viñetas que recollan os signos 
da amizade de Deus durante a 
travesía do seu pobo polo 
deserto. (BLOQUE 2. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.2.  Interésase e agradece os signos
do coidado de Deus na súa 
vida: a saúde, a familia, a 
escola, os amigos... (BLOQUE 
2. Estándar de aprendizaxe 3.2.)

•  Actividades da dobre páxina de
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  3.1.  Expresa o contido e as 
ensinanzas do relato «A vida de
Moisés».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  4.1.  Expresa graficamente 
momentos significativos da 
tarefa de Moisés para liberar o 
pobo. (BLOQUE 2. Estándar de
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  4.2.  Coñece o contido da Alianza, 
identifica as súas implicacións e
toma conciencia do sentido que 
pode ter na vida actual. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».



  5.1.  Dialoga sobre o significado 
dos elementos simbólicos 
presentes nun cadro de Moisés.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  6.1.  Participa nun cinefórum 
seguindo unhas pautas.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en
códigos diversos.

Realiza as actividades 
mediante a utilización de
códigos.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais
en favor da 
aprendizaxe.

Observa coa finalidade 
de adquirir información 
relevante.

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Usa a atención, a 
concentración e a 
memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento de 

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da 
obediencia.



distintos valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social 
e sentido ético no 
traballo.

Participa, seguindo 
unhas normas, en 
diálogos e debates sobre 
temas dados.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Recoñece como Deus 
libera, coida e protexe o 
seu pobo Israel.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A lenda da tartaruga xigante

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.



Tarefa 2: Deus salva o pobo de Israel

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A vida de Moisés

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Moisés e os israelitas no deserto

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a obediencia

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.
•  Murais.

Recursos dixitais
•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.
•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares
•  Actividades do libriño de oracións.
•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).
•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).
•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
•  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento 

da unidade?

•  Como vou minimizar as dificultades?

•  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade?

•  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais?

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO
•  Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da 

unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?



 

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 3

Título

Celebro o nacemento de Xesús

Descrición da unidade
A  unidade  presenta  o  verdadeiro  sentido  cristián  do  Nadal,  propoñendo
comportamentos  cristiáns  para  celebrar  a  súa  mensaxe.  O estudo  do  relato  do
nacemento de Xesús segundo San Lucas permítenos empatizar cos pastores para
descubrir a fe e a humildade que tiveron ao atopar o Neno Xesús e adoralo. Neste
sentido, apreciamos o valor cristián e humano da humildade.

Temporalización:

16 novembro – 22 decembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o verdadeiro sentido do Nadal cristián.

  2.  Recoñecer que os cristiáns preparamos e celebramos o nacemento de Xesús 
cuns comportamentos concretos.



  3.  Comprender a ensinanza do relato bíblico «O Neno Xesús e os pastores».

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor da humildade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

•  A mensaxe cristiá 
do Nadal.

  1.  Expresar o 
verdadeiro 
significado do 
Nadal cristián. 

  1.1.  Resume en que 
consiste o Nadal 
para os cristiáns.

  1.2.  Identifica 
comportamentos 
que realizan os 
cristiáns para 
celebrar a mensaxe
do Nadal.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

 

•  O relato bíblico 
«O Neno Xesús e 
os pastores».

  2.  Comprender o 
relato bíblico «O 
Neno Xesús e os 
pastores».

  2.1.  Completa a ficha 
do relato bíblico 
«O Neno Xesús e 
os pastores».

  2.2.  Expresa o que 
puido experimentar
un pastor do relato.

CCL,

CAA

•  A Biblia e a arte: 
A adoración dos 
pastores ao Neno 
Xesús.

  3.  Interpretar un 
cadro sobre a 
adoración dos 
pastores ao Neno
Xesús.

  3.1.  Identifica os 
personaxes e a 
escena dun cadro. 

CCL,

CAA,

CEC



•  O valor da 
humildade.

  4.  Recoñecer o 
valor da 
humildade.

  4.1.  Analiza o seu 
grao de humildade 
por medio dun 
cuestionario. 

CCL,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Resume en que consiste o 
Nadal para os cristiáns.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Identifica comportamentos 
que realizan os cristiáns para 
celebrar a mensaxe do Nadal.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Completa a ficha do relato 
bíblico «O Neno Xesús e os 
pastores».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Expresa o que puido 
experimentar un pastor do 
relato.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica os personaxes e a 
escena dun cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Analiza o seu grao de •  Actividades do apartado 



humildade por medio dun 
cuestionario.

«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Respectar as normas de
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas 
en códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Elabora unha selección 
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en 
ámbitos de 
participación 

Participa de forma 
cooperativa traballando 
en grupo.



establecidos.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Mostrar iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover accións 
novas.

Participa de forma activa
nas actividades de 
aprendizaxe.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Emprega recursos 
apropiados para o 
desenvolvemento de 
actividades plásticas.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Descobre o sentido 
cristián do Nadal.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Laura e o Nadal

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A mensaxe cristiá do Nadal



•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: O Neno Xesús e os pastores

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A adoración dos pastores ao Neno Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a humildade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural da Creación.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: O Advento.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Dou grazas a Deus co meu corpo.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de amor.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS



No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 4

Título

Coñezo a vida de Xesús

Descrición da unidade
A unidade preséntanos o Bautismo de Xesús como o momento en que comeza a
súa vida pública, desenvolvendo a partir de aí a misión de iniciar a mensaxe do
Reino de Deus. Mediante o estudo da parábola do bo samaritano desvélase parte da
súa mensaxe: que nos amemos e axudemos, en especial aos máis necesitados. De
aí a importancia que ten o valor de facer o ben.

Temporalización:

8  xaneiro – 29 xaneiro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



  1.  Coñecer os primeiros anos da vida de Xesús.

  2.  Recoñecer que o Bautismo de Xesús inicia a súa vida pública, producíndose 
nel cambios para comezar a realizar a súa misión.

  3.  Ler con atención e comprender o relato bíblico «A parábola do bo 
samaritano».

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor de facer o ben. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
historia da 
salvación

CCL,

CAA,

CSC

•  O Bautismo de 
Xesús: comezo da 
misión.

  1.  Asociar o 
Bautismo de 
Xesús co 
momento no que 
inicia a súa vida 
pública.

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 1) 

  1.1.  Narra os cambios 
que o Bautismo 
introduce na vida 
de Xesús.

(Bloque 3. 
Estándar de 
avaliación 1. 1.)

•  O relato bíblico «A
parábola do bo 
samaritano».

  2.  Expresar o 
significado de 
«A parábola do 
bo samaritano».

  2.1.  Establece relación
entre frases e 
viñetas sobre o 
relato.

CCL,

CAA,

CSC



  2.2.  Pon exemplos de 
persoas que se 
comportan como o
bo samaritano.

•  A Biblia e a arte: A
parábola do bo 
samaritano.

  3.  Contemplar e 
interpretar un 
cadro sobre o bo 
samaritano.

  3.1.  Dialoga sobre as 
experiencias e os 
sentimentos que 
transmite o cadro.

CCL,

CAA,

CEC

•  O valor de facer o 
ben.

  4.  Descubrir en 
que consiste o 
valor de facer o 
ben.

  4.1.  Identifica pasos 
que cómpre seguir 
para facer o ben.

CCL,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Narra os cambios que o 
Bautismo introduce na vida de 
Xesús. (BLOQUE 3. Estándar 
de avaliación 1. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Establece relación entre frases
e viñetas sobre o relato.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Pon exemplos de persoas que 
se comportan como o bo 
samaritano.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Dialoga sobre as experiencias 
e os sentimentos que transmite 
o cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.



  4.1.  Identifica pasos a seguir para 
facer o ben.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Utilizar o coñecemento
das estruturas 
lingüísticas, as normas 
ortográficas e as 
gramaticais para 
elaborar textos 
escritos. 

Desenvolve as 
actividades utilizando as 
estruturas lingüísticas e 
as normas ortográficas e 
gramaticais apropiadas 
ao nivel.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas 
en códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe.

Goza coa consecución 
dos seus traballos.  

Intelixencias múltiples:
Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Usa a atención, a 
concentración e a 
memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade.

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento dos 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.



Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a 
Xesucristo como 
cumprimento da 
Historia de Salvación.

Toma conciencia de que 
Xesús, en todo momento,
coñecía a súa condición 
de Fillo de Deus e a súa 
misión.

 

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Unha misioneira do consolo

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A vida de Xesús de Nazaret

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.



Tarefa 3: A Biblia: a parábola do bo samaritano

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A parábola do bo samaritano

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: facer o ben

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.



•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 5

Título
Grazas polo teu amor



Descrición da unidade
A unidade mostra que a misión de Xesús é procurar a felicidade ás persoas. A
través dos seus xestos e comportamentos persegue facer felices os demais e ensinar
a  caridade  e  o  amor  do seu  Pai  Deus.  O relato  bíblico  do leproso  agradecido
manifesta que Deus ama, cura e salva as persoas, e estas responden ao seu amor
coa  súa  fe  e  agradecemento.  De  aí  que  a  unidade  descubra  a  importancia  de
practicar o valor da caridade para construír un mundo mellor.

Temporalización:

1 febreiro – 5 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que, por medio dos seus xestos e accións, Xesús busca a nosa 
felicidade.

  2.  Tomar conciencia de que os cristiáns, seguindo o exemplo de Xesús, debemos 
practicar o mandamento do amor.

  3.  Comprender o relato bíblico «O leproso agradecido».

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor da caridade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación

•  A misión de 
Xesús é facer 
felices os homes.

  1.  Distinguir 
como Xesús fai 
felices os homes

  1.1.  Descobre e 
subliña, nos relatos
de milagres, os 

CCL,

CAA,



a través dos 
seus xestos e 
accións.

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 2)

xestos e as accións 
de Xesús que fan 
felices os homes.

(Bloque 3. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

  1.2.  Respecta e valora 
o comportamento 
de Xesús cos 
pecadores.

(Bloque 3. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

CSC

•  O relato bíblico 
«O leproso 
agradecido».

  2.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«O leproso 
agradecido».

  2.1.  Describe a 
ensinanza e os bos 
comportamentos 
que aparecen no 
relato bíblico.

  2.2.  Imaxina e expresa 
o agradecemento 
que puido 
experimentar o 
leproso.

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a 
arte:O leproso 
agradecido.

  3.  Analizar a 
historia presente
nunha obra de 
arte.

  3.1.  Inventa un título e
dialoga sobre o 
cadro.

CCL,

CAA, 

SIEP;

CEC

•  O valor da 
caridade.

  4.  Recoñecer o 
valor da 
caridade. 

  4.1.  Expresa en que 
consiste o valor da 
caridade.  

  4.2.  Participa nun 
disco-fórum sobre 
o lema «as mans do
mundo».

CCL,

CD,

CAA,

CSC,

CEC



4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Descobre e subliña, nos 
relatos de milagres, os xestos e
as accións de Xesús que fan 
felices os homes. (BLOQUE 
3. Estándar de aprendizaxe 
2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Respecta e valora o 
comportamento de Xesús cos 
pecadores. (BLOQUE 3. 
Estándar de aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Describe a ensinanza e os bos
comportamentos que aparecen 
no relato bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Imaxina e expresa o 
agradecemento que puido 
experimentar o leproso.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Inventa un título e dialoga 
sobre o cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Expresa en que consiste o 
valor da caridade.  

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

  4.2.  Participa nun disco-fórum •  Actividades do apartado 



sobre o lema «as mans do 
mundo».

«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas 
en códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e
as motivacións persoais
en favor da 
aprendizaxe.

Realiza os exercicios de 
forma entusiasta 
mostrando o seu grao de 
consecución na 
aprendizaxe.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.



Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións 
formuladas.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza actividades 
plásticas relacionadas 
cos contidos.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Recoñece que Xesucristo
busca a nosa felicidade.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: San Xosé de Calasanz

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A misión de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.



•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: O leproso agradecido

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O leproso agradecido

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a caridade 

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:
•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 

ampliación e de avaliación.
•  Libro de oracións.
•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 6

Título
Sigo a Deus

Descrición da unidade
A unidade preséntanos as diversas maneiras en que as persoas respondemos ante a
chamada de Xesús.  A súa chamada interpélanos ao seguimento e á conversión,
como vemos co exemplo de Zaqueo, aínda que non sempre atopamos as mesmas
respostas, como podemos comprobar co exemplo do mozo rico. Un dos bos valores
que un cristián debe interiorizar para seguir a Xesús é o da amabilidade.

Temporalización:

8 marzo – 26 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que a chamada ao seguimento que fai Xesús pode cambiar a vida 
das persoas e mellorar os seus comportamentos.

  2.  Tomar conciencia de que non todas as persoas responden do mesmo xeito á 
chamada que fai Xesús.

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «A historia de Zaqueo».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor da amabilidade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC



BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación
•  O seguimento de 

Xesús. Diferentes 
respostas á chamada
de Xesús.

  1.  Comparar as 
diferentes 
respostas dos 
amigos de 
Xesús á súa 
chamada.

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 3)

  1.1.  Identifica e 
comenta algunhas 
características 
diferenciais nas 
respostas das 
persoas que chama
Xesús nos relatos 
evanxélicos.

(Bloque 3. 
Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

CCL,

CD,

CAA,

CSC

•  O relato bíblico «A 
historia de 
Zaqueo».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «A 
historia de 
Zaqueo».

  2.1.  Resume o 
contido e a 
ensinanza que 
transmite o relato 
«A historia de 
Zaqueo».

CCL,

CAA,

CEC

•  A Biblia e a arte: A 
historia de Zaqueo.

  3.  Coñecer a 
experiencia do 
encontro con 
Xesús.

  3.1.  Contempla e 
dialoga acerca da 
escena 
representada no 
cadro.  

CCL, 

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor da 
amabilidade.

  4.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da 
amabilidade.

  4.1.  Enumera accións 
que desenvolven o
valor da 
amabilidade. 

CCL,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 



seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Identifica e comenta algunhas 
características diferenciais nas 
respostas das persoas que 
chama Xesús nos relatos 
evanxélicos. (Bloque 3. 
Estándar de aprendizaxe 3.1)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Resume o contido e a 
ensinanza que transmite o 
relato «A historia de Zaqueo».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Contempla e dialoga acerca da
escena representada no cadro.  

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Enumera accións que 
desenvolven o valor da 
amabilidade.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información.

Expresa pensamentos, 
emocións, vivencias e 
opinións.



Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Elabora unha selección 
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social 
e sentido ético no 
traballo.

Participa de forma 
cooperativa na 
elaboración de diversas 
propostas.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben 
os seus labores.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a capacidade
artística a través da 
expresión plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 



cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Valora a importancia de 
seguir a chamada de 
Xesús.

 

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A fe de Santa Vicenta María

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A fe e o seguimento a Xesús 

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: a historia de Zaqueo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A historia de Zaqueo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a amabilidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: unha coroa de Pascua.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Os santos.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: gozo da Creación de Deus.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: o sentimento de compartir.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.



Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

 

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 7

Título
Descubro unha gran misión

Descrición da unidade
A unidade preséntanos a misión que ten a Igrexa como continuadora da misión de 
Xesús (Mt 28, 19-20). Seguindo o modelo das primeiras comunidades cristiás, a 
Igrexa continúa a tripla misión de ensinar, santificar e gobernar. Co relato da pesca
milagrosa descubrimos como Xesús chama as persoas para que sexan as súas 
testemuñas e colaboren con El na misión da Igrexa, como se fosen pescadores de 
persoas. Ser solidarios coas persoas que sofren algún problema é o valor proposto 
nesta unidade.

Temporalización:

6 abril – 30 abril

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



  1.  Descubrir que a Igrexa é continuadora da misión de Xesús.

  2.  Coñecer as diversas accións que realiza a Igrexa para cumprir a súa misión.

  3.  Descubrir o relato bíblico «Xesús e a pesca milagrosa».

  4.  Comprender e vivenciar o valor da solidariedade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na Historia: a
Igrexa

•  A Igrexa continuadora da 
misión de Xesús.

  1.  Identificar e valorar as 
accións da Igrexa que 
continúan a misión de 
Xesús.

(Bloque 4. Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Busca 
testemuños da 
acción 
misioneira e 
caritativa da 
Igrexa como 
continuidade da
misión de 
Xesús.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 1.1.)

  1.2.  Crea relatos 
breves para 
expresar como 
a acción 
misioneira, a 
caridade e os 
sacramentos 

CCL,

CAA,

CSC



axudan a lograr 
a felicidade das 
persoas.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 1.2.)

•  O relato bíblico «Xesús e a 
pesca milagrosa».

  2.  Comprender o relato 
bíblico «Xesús e a 
pesca milagrosa».

  2.1.  Describe os 
acontecementos
e a ensinanza 
do relato 
bíblico.

  2.2.  Aplica a 
ensinanza do 
relato bíblico á 
vida persoal.

CCL,

CAA,

CSC

•  A Biblia e a arte: A pesca 
milagrosa.

  3.  Describir un cadro 
sobre a pesca 
milagrosa.

  3.1.  Identifica os 
personaxes e a 
temática dun 
cadro.

CCL,

CAA,

CEC

•  O valor da solidariedade.   4.  Interiorizar a 
importancia do valor da
solidariedade.

  4.1.  Expresa o 
sentido do valor
da 
solidariedade.

  4.2.  Investiga en 
Internet algunha
organización 
solidaria da 
Igrexa.

CCL,

CD,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 



Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Busca testemuños da acción 
misioneira e caritativa da 
Igrexa como continuidade da 
misión de Xesús. (BLOQUE 4.
Estándar de avaliación 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Crea relatos breves para 
expresar como a acción 
misioneira, a caridade e os 
sacramentos axudan a lograr a 
felicidade das persoas. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
avaliación 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Describe os acontecementos e 
a ensinanza do relato bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato 
bíblico á vida persoal.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica os personaxes e a 
temática dun cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Expresa o sentido do valor da 
solidariedade.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

  4.2.  Investiga en Internet algunha 
organización solidaria da 
Igrexa.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación 
lingüística

Comprender o 
sentido dos textos 
escritos.

Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade.

Plan lector: Gozar 
coa lectura.

Comprende e goza da historia e
o relato bíblico da unidade.

Respectar as 
normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas.

Competencia dixital Manexar 
ferramentas dixitais 
para a construción 
de coñecemento. 

Interpreta a linguaxe da imaxe.

Aprender a 
aprender

Xestionar os 
recursos e as 
motivacións 
persoais en favor da
aprendizaxe.

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante.

Intelixencias 
múltiples: 
Desenvolver as 
distintas 
intelixencias 
múltiples.

Cumpre as actividades, toma 
conciencia dos coñecementos 
adquiridos e acepta os erros.

Competencias 
sociais
e cívicas

Educación en 
valores: Aprender a 
comportarse desde 
o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro sentido
do valor da solidariedade.

Sentido de 
iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Dirimir a 
necesidade de 
axuda en función da
dificultade da 
tarefa. 

Participa de forma cooperativa 
na consecución de tarefas.

Ser constante no Mostra entusiasmo nas súas 



traballo superando 
as dificultades.

tarefas e remata os seus 
traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a capacidade 
artística a través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto 
cara ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e 
ético-moral

Concibir unha 
escala de valores 
propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns.

Competencia de 
sentido 
transcendente

Descubrir a 
permanencia de 
Xesucristo na 
Historia da Igrexa.

Descobre a relación entre a 
misión da Igrexa e Xesús.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Un equipo na selva

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Igrexa e a misión de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a pesca milagrosa

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A pesca milagrosa

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a solidariedade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.



•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).
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Título
Gústame a túa amizade

Descrición da unidade
A unidade móstranos o valor da oración como diálogo de amor e amizade con
Deus,  que nos transforma en persoas máis abertas a Deus Pai e aos irmáns.  A
historia do profeta Daniel ensínanos a importancia de rezar e confiar en Deus para
superar as dificultades da vida diaria. Grazas ao valor da confianza sentirémonos
felices e seguros. 

Temporalización:

4 maio – 28 maio

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Concibir a oración como un diálogo de amor e amizade entre Deus e a persoa.

  2.  Recoñecer que a oración nos cambia o corazón e nos fai comprender mellor 
como é o noso Deus.

  3.  Ler con atención o relato bíblico «O profeta Daniel rézalle a Deus».

  4.  Mostrar interese por practicar o valor da confianza. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 



Xesucristo na 
historia: a Igrexa
•  Os cristiáns 

expresan a amizade 
con Deus no 
diálogo con El e a 
través da súa vida.

1.  Sinalar a oración 
como unha 
forma de 
expresión da 
amizade con 
Deus.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 2) 

  1.1.  Compón textos 
que expresen o 
diálogo da persoa 
con Deus.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 2.1.)

  1.2.  Recompila e pon 
en común cos seus
compañeiros e 
compañeiras 
oracións que a 
comunidade 
cristiá utiliza a 
cotío.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 2.2.)

CCL,

CAA, 

CSC, 

SIEP

  2.  Descubrir trazos
da amizade con 
Deus na vida 
cotiá.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 3)

  2.1.  Observa e 
descobre na vida 
dos santos 
manifestacións da 
amizade con 
Deus.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 3.1.)

•  O relato bíblico «O
profeta Daniel 
rézalle a Deus».

  3.  Descubrir o 
contido e a 
ensinanza do 
relato bíblico «O
profeta Daniel 
reza a Deus».

  3.1.  Escribe os 
contidos esenciais 
e a ensinanza do 
relato «O profeta 
Daniel reza a 
Deus».

  3.2.  Inventa un final 
para a historia de 
Daniel.  

CCL,

CAA,

CSC 

•  A Biblia e a arte:   4.  Interpretar un   4.1.  Intercambia cos CCL,



Daniel no foso dos 
leóns.

cadro sobre o 
profeta Daniel.

seus compañeiros 
e compañeiras a 
impresión que 
causa esta escena.

CAA,

CEC,

CSC

•  O valor da 
confianza.

  5.  Describir en que
consiste o valor 
da confianza.

5.1.  Describe en que 
consiste a 
confianza.

5.2. Confecciona unha 
tarxeta de 
agradecemento 
para unha persoa 
en quen confía. 

CCL,

CD,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Compón textos que expresen o
diálogo da persoa con Deus. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
avaliación 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Recompila e pon en común 
cos seus compañeiros e 
compañeiras oracións que a 
comunidade cristiá utiliza a 
cotío. (BLOQUE 4. Estándar de
avaliación 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Observa e descobre na vida 
dos santos manifestacións da 
amizade con Deus. (BLOQUE 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 



4. Estándar de avaliación 3.1.) contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  3.1.  Escribe os contidos esenciais e
o ensino do relato «O profeta 
Daniel reza a Deus».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  3.2.  Inventa un final para a historia 
de Daniel.  

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Intercambia cos seus 
compañeiros e compañeiras a 
impresión que causa esta 
escena.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  5.1.  Describe en que consiste a 
confianza.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

  5.2.  Confecciona unha tarxeta de 
agradecemento para unha 
persoa en quen confía.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o 
sentido dos textos 
escritos.

Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade.

Plan lector: Gozar 
coa lectura.

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade.

Utilizar o 
coñecemento das 
estruturas 
lingüísticas, as 
normas ortográficas e
as gramaticais para 
elaborar textos 
escritos. 

Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel.

Competencia Comprender as Interpreta a linguaxe da 



dixital mensaxes elaboradas 
en códigos diversos.

imaxe.

Aprender a 
aprender

Tomar conciencia 
dos procesos de 
aprendizaxe.

Goza coa consecución dos 
seus traballos e aprendizaxes. 

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias 
múltiples, funcións 
executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

Competencias 
sociais
e cívicas

Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento dos 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de 
iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade 
social e sentido ético 
no traballo.

Participa de forma 
cooperativa nas propostas da 
unidade.

Conciencia e 
expresións 
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza unha tarxeta para dar 
as grazas a unha persoa en 
quen confía. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e 
ético-moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a 
ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns.

Competencia de 
sentido 
transcendente

Descubrir a 
permanencia de 
Xesucristo na 
Historia da Igrexa.

Descobre a oración como 
diálogo de amizade con Deus.



6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Santo Antonio Abade

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O diálogo de amizade con Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: o profeta Daniel rézalle a Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Daniel no foso dos leóns

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a confianza

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:



•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).
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Título
Me ensinas a rezar

Descrición da unidade
A  unidade  mostra  a  importancia  da  oración  para  relacionarnos  con  Deus.
Preséntasenos  como Xesús  ensina  o Nosopai  para que  falemos con Deus e  lle
recemos de forma sinxela, e o significado desta oración. Para escoitar a Deus no
noso interior debemos practicar o valor do silencio.

Temporalización:

31 maio – 22 xuño

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer o Nosopai como a oración cristiá máis importante que recolle o 
contido esencial do Evanxeo.

  2.  Comprender o significado do Nosopai.

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «Xesús ensina o Nosopai».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor cristián do silencio.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE



Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa

• O Nosopai, signo 
de pertenza á 
comunidade 
cristiá.

  1.  Comprender 
que a oración 
do Nosopai 
expresa a 
pertenza á 
comunidade 
eclesial.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 4)

  1.1.  Explica 
significativamente 
a orixe do Nosopai.

(Bloque 4. Estándar
de aprendizaxe 
4.1.)

  1.2.  Reconstrúe e 
dramatiza o 
contexto no que 
Xesús entrega a 
oración do Nosopai
aos discípulos.

(Bloque 4. Estándar
de aprendizaxe 
4.2.)

CCL, 

CAA,

CSC

• O relato bíblico 
«Xesús ensina o 
Nosopai».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «Xesús 
ensina o 
Nosopai».

  2.1.  Resume o contido 
e a ensinanza que 
transmite o relato 
«Xesús ensina o 
Nosopai».

CCL,

CAA,

CSC

• A Biblia e a arte: 
Xesús ensina a 
rezar.

  3.  Contemplar e 
interpretar unha
pintura na que 
aparece Xesús 
ensinando.

  3.1.  Identifica a escena
e os personaxes que
aparecen nunha 
obra artística.

  3.2.  Redacta unha frase
de agradecemento a
Xesús.  

CCL,

CAA,

CEC



• O valor do silencio.   4.  Valorar o 
silencio como 
método de 
escoita aos 
demais e a 
Deus.

  4.1.  Practica o silencio 
para escoitar no seu
interior. 

CCL,

CD,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Explica significativamente a 
orixe do Nosopai.  (Bloque 4. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.)

• Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

• Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

• Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Reconstrúe e dramatiza o 
contexto no que Xesús entrega 
a oración do Nosopai aos 
discípulos. (Bloque 4. Estándar
de aprendizaxe 4.2.)

• Actividade 4 do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.1.  Resume o contido e a 
ensinanza que transmite o 
relato «Xesús ensina o 
Nosopai».

• Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica a escena e os 
personaxes que aparecen nunha
obra artística.

• Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.



  3.2.  Redacta unha frase de 
agradecemento a Xesús.

• Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Practica o silencio para 
escoitar no seu interior.

• Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Elabora unha selección 
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 

Integra os valores da 
unidade na súa escala 



coñecemento de 
distintos valores.

persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social 
e sentido ético no 
traballo.

Participa, seguindo 
unhas normas, en 
diálogos, exposicións e 
dramatizacións.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo na 
consecución dos seus 
traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza debuxos e 
traballos plásticos 
relacionados cos 
contidos estudados.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a 
permanencia de 
Xesucristo na Historia 
da Igrexa.

Toma conciencia da 
importancia da oración.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Unha pequena oración

. Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.



Tarefa 2: O Nosopai

• Realizamos as actividades do LD.

• Complementamos con actividades da PD.

• Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús ensina o Nosopai

• Realizamos as actividades do LD.

• Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

• Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús ensina a rezar

• Realizamos as actividades do LD.

• Observamos e describimos a obra de arte.

• Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: o silencio

• Realizamos as actividades do LD.

• Realizamos outras actividades propostas na PD.

• Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

• Realizamos as actividades da unidade do LD.

• Complementamos coas actividades da PD.

• Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: un mural sobre a Virxe do Carme.

• Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: a Biblia.

• Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: unha mandala para regalar.

• Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: o sentimento de confianza.



• Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

• Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

• Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

• Libro de oracións.

• Murais.

Recursos dixitais

• CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

• CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

• Actividades do libriño de oracións.

• Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

• Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

• Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

• Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



PROGRAMACIÓN 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 1

Título
O pecado afástame de ti

Descrición da unidade
A unidade introdúcenos no concepto de pecado das relixións da Antigüidade, para
continuar presentando o pecado na Biblia. Así, móstranos a necesidade de perdón
que ten o ser humano, tanto dos seus semellantes como de Deus. Nese sentido,
vemos a importancia que ten o valor da paz como sentimento e comportamento de
unión, harmonía e amizade con Deus, cos demais e cun mesmo.

Temporalización:

10  setembro – 9 outubro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o concepto de pecado nos relatos das relixións antigas.

  2.  Recoñecer a necesidade de perdón do ser humano para alcanzar a felicidade.

  3.  Comprender as principais ensinanzas do relato bíblico «A torre de Babel».

  4.  Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da paz.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios Estándares de CC



de avaliación aprendizaxe avaliables

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso do
home
•  A experiencia do 

pecado nos relatos
das relixións 
antigas.

  1.  Descubrir nos 
relatos das 
relixións antigas 
a experiencia do 
pecado humano.

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 1) 

  1.1.  Localiza e describe 
situacións de pecado 
descubertas nos 
relatos das relixións 
antigas.

(Bloque 1. Estándar de
aprendizaxe 1.1.)

CCL,

CAA,

CD,

CSC

  1.2.  Cualifica o tipo de 
pecado en situacións 
do seu contorno e 
compáraas coas 
atopadas nos relatos 
das relixións antigas.

(Bloque 1. Estándar de
aprendizaxe 1.2.)

•  O perdón como 
necesidade do ser 
humano.

  2.  Identificar a 
necesidade do 
perdón para ser 
feliz.

(Bloque1. 
Criterio de 
avaliación 2)

  2.1.  Lembra e acepta 
situacións persoais ou 
sociais que necesitan 
de perdón.

(Bloque 1. Estándar de
aprendizaxe 2.1.)

•  O relato bíblico 
«A torre de 
Babel».

  3.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«A torre de 
Babel».

  3.1.  Explica as ensinanzas
do relato bíblico «A 
torre de Babel».

CCL,

CAA,

CSC  3.2.  Inventa un bo final 
para o relato.

•  A Biblia e a arte: 
O soño de Xacob.

  4.  Expresar a 
historia presente 
nunha obra de 
arte.

  4.1.  Relata a historia 
presente nunha 
pintura.

CCL,

CAA, 

CEC

•  O valor da paz.   5.  Recoñecer o 
valor da paz.

  5.1.  Expresa unha 
estratexia 
conciliadora. 

CCL,

CAA, 

CSC, 



CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Localiza e describe situacións 
de pecado descubertas nos 
relatos das relixións antigas. 
(Bloque1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
apertura do LD.

•  Selección de actividades da dobre 
páxina de contidos do LD.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  1.2.  Cualifica o tipo de pecado en 
situacións do seu contorno e 
compáraas coas atopadas nos 
relatos das relixións antigas. 
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

•  Selección de actividades da dobre 
páxina de contidos do LD.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Lembra e acepta situacións 
persoais ou sociais que necesitan 
de perdón. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.)

•  Selección de actividades da dobre 
páxina de contidos do LD.

•  Selección de actividades «Repaso 
a unidade».

  3.1.  Explica as ensinanzas do relato 
bíblico «A torre de Babel».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.2.  Inventa un bo final para o relato. •  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  4.1.  Relata a historia presente nunha 
pintura.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  5.1.  Expresa unha estratexia •  Actividades do apartado «Valores 



conciliadora. humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e clara, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais 
a favor da aprendizaxe.

Observa coa finalidade de 
adquirir información 
relevante.

Intelixencias múltiples: 
desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Cumpre as actividades, 
toma conciencia dos 
coñecementos adquiridos 
e acepta os erros.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da paz.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 
fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións formuladas.

Mostrar iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover accións novas.

Participa de forma activa 
nas actividades de 
aprendizaxe.



Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Recoñecer o sentido 
relixioso do ser humano.

Experimenta o perdón 
como necesidade do ser 
humano.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Se fas dano, dánasme a min

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O pecado e o perdón

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A torre de Babel

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 



Tarefa 4: A Biblia e a arte: A torre de Babel

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A paz

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.
•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 

utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.



•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  2

Título
Descubro o teu perdón

Descrición da unidade

A unidade parte do recoñecemento da bondade e da misericordia de Deus, que 
perdoa sempre a persoa. Desde relatos bíblicos exemplares, como a historia do rei 
David, vemos a necesidade de redención que ten o ser humano. Neste contexto, 
aprendemos a importancia que ten para o cristián experimentar bos sentimentos de 
compaixón e tenrura cara ás persoas que sofren, e practicar o valor da misericordia.

Temporalización:

13 outubro – 13 novembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos e como Deus está 
sempre disposto ao perdón.

  2.  Coñecer a necesidade de redención que ten o ser humano por medio da historia
do rei David.

  3.  Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «O pecado orixinal» e as súas 
consecuencias.

  4.  Interiorizar o valor da misericordia.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de Estándares de CC



avaliación aprendizaxe avaliables

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia
•  O relato do pecado 

orixinal: o home 
quere suplantar a 
Deus.

  1.  Identificar a 
orixe do pecado 
nalgúns relatos 
bíblicos.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 1)

  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.

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 1.1.)

CCL,

CAA,

CSC

  1.2.  Lembra e narra 
acontecementos 
actuais nos que se 
rexeitou a amizade 
con Deus.

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 1.2.)

•  Deus está sempre 
disposto ao perdón.

  2.  Coñecer as 
características do
perdón de Deus.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 2)

  2.1.  Descobre e 
enumera as 
características do 
perdón de Deus 
nalgúns relatos 
bíblicos.

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.)

•  Infidelidade á 
misión encomendada
por Deus na historia 
de David. 

  3.  Memorizar 
momentos da 
historia do rei 
David en que 
abusa da misión 
encomendada por
Deus.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 3)

  3.1.  Identifica e 
describe 
comportamentos da 
vida do rei David 
que se opoñen á 
vontade de Deus. 

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)



•  David sente na súa 
vida a necesidade de 
redención. 

  4.  Descubrir e 
valorar a razón 
pola que David 
sente a 
necesidade de 
redención.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 4)

  4.1.  Compara a actitude
do rei David con 
situacións persoais 
nas que sentiu a 
necesidade de ser 
perdoado. 

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 4.1.)

  4.2.  Recoñece e expresa
artisticamente 
escenas da historia 
do rei David nas 
que Deus o perdoa. 
Mostra respecto 
polas intervencións 
dos seus 
compañeiros e 
compañeiras.

(Bloque 2. Estándar 
de aprendizaxe 4.2.)

•  O relato bíblico «O 
pecado orixinal».

  5.  Ler e 
comprender o 
relato: «O 
pecado orixinal».

  5.1.  Expresa o contido 
e as ensinanzas do 
relato.

CCL,

CAA,

CSC  5.2.  Describe as 
consecuencias do 
pecado orixinal.

•  A Biblia e a arte:O 
pecado orixinal.

  6.  Saber que 
expresa o contido
dunha vidreira.

  6.1.  Dialoga sobre unha
vidreira que 
representa o pecado 
orixinal.

CCL, 

CAA,

CEC

•  O valor da 
misericordia.

  7.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da 
misericordia.

  7.1.  Enumera 
comportamentos 
relacionados co 
valor da 
misericordia. 

CCL,

CD,

CAA, 

SIEP

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 



Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  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. (BLOQUE 2. 
Estándar de aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  1.2.  Lembra e narra acontecementos 
actuais nos que se rexeitou a 
amizade con Deus. (BLOQUE 2. 
Estándar de aprendizaxe 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Descobre e enumera as 
características do perdón de Deus 
nalgúns relatos bíblicos. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  3.1.  Identifica e describe 
comportamentos da vida do rei 
David que se opoñen á vontade de 
Deus. (BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  4.1.  Compara a actitude do rei David 
con situacións persoais nas que 
sentiu a necesidade de ser 
perdoado. (BLOQUE 2. Estándar 
de aprendizaxe 4.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  4.2.  Recoñece e expresa 
artisticamente escenas da historia 
do rei David nas que Deus o 
perdoa. Mostra respecto polas 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».



intervencións dos seus 
compañeiros e compañeiras. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.)

  5.1.  Expresa o contido e as ensinanzas
do relato.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  5.2.  Describe as consecuencias do 
pecado orixinal.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  6.1.  Dialoga sobre unha vidreira que 
representa o pecado orixinal.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  7.1.  Enumera comportamentos 
relacionados co valor da 
misericordia.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe.

Observa coa finalidade de 
adquirir información 
relevante.



Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da 
misericordia.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e 
exposicións sobre temas 
dados.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Recoñece o sentido 
cristián da misericordia de
Deus.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)



Tarefa 1: O home que coñeceu a Deus.

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O perdón de Deus na Biblia

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: O pecado orixinal

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O pecado orixinal

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A misericordia

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e 



utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  3

Título
Celebro unha gran promesa

Descrición da unidade
A unidade presenta o feito de que Deus cumpre coa súa promesa, anunciada polos
profetas, de enviar o Mesías Salvador, a través do estudo do relato do nacemento
de Xesús segundo San Mateo. Neste sentido, apreciamos o valor que ten cumprir
unha boa promesa. Ademais, os tempos litúrxicos de Advento e Nadal supoñen
para o cristián o recoñecemento e a práctica de valores fundamentais deste tempo
como son o amor, a paz, a alegría e o compartir.

Temporalización:

 16 novembro – 22 decembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Entender que Deus cumpre a súa promesa co nacemento en Belén de Xesús, o 
Mesías Salvador, tal e como anunciaran os profetas.

  2.  Coñecer que os cristiáns preparamos e celebramos o nacemento de Xesús nos 
tempos litúrxicos de Advento e Nadal.

  3.  Comprender a ensinanza do relato bíblico «A adoración dos Magos».



  4.  Tomar conciencia da importancia que ten cumprir unha boa promesa.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia
•  Deus fiel promete un 

Mesías.

  1.  Aprender e 
recordar historias 
bíblicas nas que 
Deus promete o 
Mesías. 

(Bloque2. Criterio 
de avaliación 5)

  1.1.  Reconstrúe e 
memoriza 
escenas bíblicas 
onde Deus fai a 
promesa de 
enviar o Mesías. 

(Bloque 2. 
Estándar de 
avaliación 5. 1.)

CCL,
CAA

,
CSC

•  O relato bíblico «A 
adoración dos Magos».

  2.  Comprender o 
relato bíblico «A 
adoración dos 
Magos».

  2.1.  Ordena frases 
sobre o relato 
bíblico «A 
adoración dos 
Magos».

CCL,
CAA

  2.2.  Expresa A 
ensinanza do 
relato bíblico da 
unidade.

•  A Biblia e a arte:A 
adoración dos Magos.

  3.  Interpretar un 
cadro sobre a 
adoración dos 
Magos.

  3.1.  Realiza unha 
descrición dos 
personaxes 
presentes nunha 
obra de arte. 

CCL,
CD,
CAA

,
CEC

•  O valor de cumprir 
unha boa promesa.

  4.  Recoñece o valor 
do cumprimento 

  4.1.  Dialoga sobre a 
importancia de 

CCL,
CAA



dunha promesa. cumprir as 
promesas.

,
 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Reconstrúe e memoriza escenas 
bíblicas onde Deus fai a promesa
de enviar o Mesías. (BLOQUE 2.
Estándar de avaliación 5. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Ordena frases sobre o relato 
bíblico «A adoración dos 
Magos».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato 
bíblico da unidade.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Realiza unha descrición dos 
personaxes presentes nunha obra 
de arte.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  4.1.  Dialoga sobre a importancia de 
cumprir as promesas.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e do relato bíblico
da unidade.

Respectar as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Mostrar dispoñibilidade 
para a participación 
activa en ámbitos de 
participación 
establecidos.

Participa de forma 
cooperativa traballando en
grupo.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Mostrar iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover accións novas.

Participa de forma activa 
nas actividades de 
aprendizaxe.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e expresións Elaborar traballos e Emprega recursos 



culturais presentacións con 
sentido estético.

apropiados para o 
desenvolvemento de 
actividades plásticas.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis 
importantes do 
patrimonio 
cultural-relixioso 
no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

Experimenta a fidelidade 
de Deus á súa promesa de 
enviar o Mesías.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: O mellor Nadal de Luís 

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Deus promete un Mesías Salvador

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A adoración dos Magos

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A adoración dos Magos

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: cumprir unha boa promesa

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural misioneiro.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: O país onde viviu Xesús. 

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Expresamos o noso sentimento de 
perdón.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de paciencia.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



• PRESENTACIÓN DA UNIDADE   4

Título
Ensínasme a perdoar

Descrición da unidade
A unidade mostra que o centro da predicación de Xesús de Nazaret é o Reino de
Deus.  Esta  mensaxe,  que  realiza  con  feitos  e  palabras,  revélanos  o  amor  e  a
salvación que nos ofrece o seu Pai Deus. Mediante o recurso das parábolas, Xesús
manifesta a misericordia de Deus e como debemos arrepentirnos dos nosos malos
comportamentos  e  pedir  perdón.  De  aí  que  concluamos  expresando  que  para
convivir  ben  é  necesario  respectarnos  e  perdoarnos  mutuamente,  apreciando  o
valor da boa convivencia.

Temporalización:

8 xaneiro – 29 xaneiro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Recoñecer que as accións e as parábolas de Xesús fan presente o Reino de 



Deus.

  2.  Comprender o significado dalgunhas parábolas por medio das cales Xesús 
revela o rostro misericordioso de Deus.

  3.  Ler con atención e comprender o relato bíblico «A parábola do fillo pródigo».

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor da boa convivencia. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
historia da salvación

•  O perdón de Deus: 
accións e parábolas 
de Xesús.

  1.  Comprender o 
significado 
dalgunhas 
parábolas do 
perdón.

(Bloque 3. Criterio
de avaliación 1) 

  1.1.  Analiza, comenta e 
crea relatos onde 
actualiza as 
parábolas do fillo 
pródigo e do fariseo 
e o publicano.

(Bloque 3. Estándar 
de avaliación 1. 1.)

CCL,

CAA
,

CEC

•  O relato bíblico «A 
parábola do fillo 
pródigo».

  2.  Memorizar 
algunhas das 
accións onde 
Xesús concede o 
perdón.

(Bloque 3. Criterio
de avaliación 2) 

  2.1.  Visualiza, en obras 
de arte, escenas de 
perdón e explícaas.

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 2. 1.)

•  A Biblia e a arte: A 
parábola do fillo 
pródigo.

  3.  Expresar o 
significado de «A 
parábola do fillo 
pródigo».

  3.1.  Relaciona cada 
personaxe da 
parábola do relato 
bíblico co seu 
significado.

CCL,

CAA
,



CSC  3.2.  Expresa como a 
Deus lle agrada o 
comportamento de 
arrepentimento.

•  O valor da boa 
convivencia.

  4.  Contemplar e 
interpretar un 
cadro sobre o fillo 
pródigo.

  4.1.  Identifica os 
diversos elementos 
presentes na obra 
artística.

CCL,

CAA
,

CEC

  5.  Descubrir en que 
consiste o valor da
boa convivencia.

  5.1.  Dialoga sobre o 
tema: «Palabras para 
mellorar a 
convivencia na miña 
clase».

CCL,

CAA
,
 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Analiza, comenta e crea relatos 
onde actualiza as parábolas do 
fillo pródigo e do fariseo e o 
publicano. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 1. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Selección de actividades do 
apartado «A Biblia» do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  2.1.  Visualiza, en obras de arte, 
escenas de perdón e explícaas. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 2. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Selección de actividades do 
apartado «A Biblia e a arte» do LD.



•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».

  3.1.  Relaciona cada personaxe da 
parábola do relato bíblico co seu 
significado.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do LD.

  3.2.  Expresa como a Deus lle agrada 
o comportamento de 
arrepentimento.

•  Actividades do apartado «A Biblia»
do LD.

  4.1.  Identifica os diversos elementos 
presentes na obra artística.

•  Actividades do apartado «A Biblia e
a arte» do LD.

  5.1.  Dialoga sobre o tema: «Palabras
para mellorar a convivencia na 
miña clase».

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, as normas 
ortográficas e as 
gramaticais para elaborar
textos escritos. 

Desenvolve as actividades
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

Goza coa consecución dos
seus traballos.  



Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento 
dos distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir que Xesucristo
nos mostra o verdadeiro 
rostro de Deus.

Recoñece o significado 
profundo dalgunhas 
parábolas.

6. TAREFAS

    Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A clase de 4.º C e o perdón

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.



Tarefa 2: A mensaxe e as parábolas de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: a parábola do fillo pródigo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A parábola do fillo pródigo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A boa convivencia

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS



Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  5

Título
Grazas pola túa axuda e amizade

Descrición da unidade
A  unidade  mostra  a  amizade  e  a  preferencia  de  Xesús  polos  máis  débiles  e
necesitados. Os milagres de Xesús son signos do Reino de Deus e do amor que
sente  cara  ás  persoas.  Seguindo o seu  exemplo,  os cristiáns  debemos practicar
comportamentos caritativos e solidarios. De aí a importancia que ten o valor do
altruísmo.

Temporalización:

1 febreiro – 5 marzo



2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que, por medio dos milagres, Xesús mostra a súa predilección polos 
máis débiles e necesitados.

  2.  Tomar conciencia de que os cristiáns, seguindo o exemplo de Xesús, debemos 
ser caritativos e solidarios.

  3.  Comprender o relato bíblico «Xesús cura un paralítico».

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor do altruísmo.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación
•  Amizade e 

preferencia de 
Xesús polos máis 
débiles e 
necesitados. 

  1.  Recoñecer a 
iniciativa de 
Xesús polos máis
necesitados e os 
enfermos. 

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 3)

  1.1.  Busca, subliña e 
comenta, nos textos 
evanxélicos, trazos 
da preferencia de 
Xesús polos máis 
necesitados e os 
enfermos.

(Bloque 3. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)

CCL,

CAA,

CSC

•  O relato bíblico 
«Xesús cura un 
paralítico».

  2.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«Xesús cura un 
paralítico».

  2.1.  Escribe un resumo 
do relato «Xesús 
cura un paralítico».

CCL,

CD,

CAA,

CSC
  2.2.  Explica a ensinanza 

do relato bíblico.

•  A Biblia e a arte: O
milagre do 
paralítico de 
Cafarnaún.

  3.  Analizar a 
historia presente 
nunha obra de 
arte.

  3.1.  Considera e expresa 
a súa apreciación 
persoal sobre o 
cadro.

CCL,

CAA, 

CEC



•  O valor do 
altruísmo.

  4.  Recoñecer o 
valor do 
altruísmo. 

  4.1.  Expresa en que 
consiste o valor do 
altruísmo.  

CCL,

CAA,

CSC,

CEC
  4.2.  Enumera 

comportamentos para
practicar este valor.

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Busca, subliña e comenta, nos 
textos evanxélicos, trazos da 
preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos. 
(BLOQUE 3. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Escribe un resumo do relato 
«Xesús cura un paralítico».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Explica a ensinanza do relato 
bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Considera e expresa a súa 
apreciación persoal sobre o cadro.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  4.1.  Expresa en que consiste o valor 
do altruísmo.  

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

  4.2.  Enumera comportamentos para 
practicar este valor.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe.

Realiza os exercicios de 
forma entusiasta 
mostrando o seu grao de 
consecución na 
aprendizaxe.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 
fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións formuladas.

Ser constante no traballo 
superando as 

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos



dificultades.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza actividades 
plásticas relacionadas cos 
contidos.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Recoñece a predilección 
de Xesús polos máis 
débiles e necesitados.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A beata Madre Teresa de Calcuta

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A amizade de Xesús cos necesitados

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús cura un paralítico

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 



Tarefa 4: A Biblia e a arte: O milagre do paralítico de Cafarnaún

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O altruísmo 

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.
•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 

utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.



•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  6

Título
Alégrame cumprir a túa vontade

Descrición da unidade
A unidade preséntanos a paixón e a morte de Xesús como consecuencia do seu
compromiso  co  anuncio  do  Reino  de  Deus  e  como  cumprimento  da  vontade
salvífica do Pai. Os cristiáns lembramos e actualizamos estes acontecementos na
Semana Santa por medio da súa liturxia, que desemboca na grande experiencia
pascual  da  resurrección.  Neste  sentido,  decatámonos  da  importancia  que  ten  o
valor da entrega persoal.

Temporalización:

8 marzo – 26 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Comprender que a paixón e a morte de Xesús responden ao cumprimento da 
vontade do Pai.

  2.  Coñecer o significado da paixón, a morte e a resurrección de Xesús, que os 
cristiáns celebramos, no tempo litúrxico da Semana Santa.



  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «Paixón, morte e resurrección de 
Xesús».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor da entrega persoal.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación
•  Xesús cumpre a 

vontade do Pai: 
paixón e morte de 
Xesús. 

  1.  Comprender e 
apreciar que, na 
súa paixón e 
morte, Xesús está
cumprindo a 
vontade do Pai. 

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 4) 

  1.1.  Secuencia 
ordenadamente 
escenas da Historia 
da Paixón de Xesús e
identifica as palabras
que expresan a súa 
relación co Pai.

(Bloque 3. Estándar 
de aprendizaxe 4.1.)

CCL,

CD, 

CAA,

CSC,

CEC

  1.2.  Distingue e explica 
frases do relato da 
oración da Horta das 
Oliveiras que 
expresan a 
obediencia de Xesús 
ao Pai.

(Bloque 3. Estándar 
de aprendizaxe 4.2.)

  2.  Coñecer o 
significado e o 
tempo litúrxico 
da Semana Santa.

  2.1.  Completa un mapa 
conceptual sobre a 
Semana Santa.

  2.2.  Describe o 
significado dos días 



máis importantes da 
Semana Santa.

•  O relato bíblico 
«Paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús».

  3.  Ler e 
comprender o 
relato: «Paixón, 
morte e 
resurrección de 
Xesús».

  3.1.  Resume o contido e 
a ensinanza que 
transmite o relato 
«Paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús».

CCL,

CD,

CAA

•  A Biblia e a arte: A
resurrección de 
Xesús.

  4.  Coñecer a 
experiencia da 
resurrección de 
Xesús. 

  4.1.  Contempla e dialoga
acerca da escena 
representada no 
cadro.  

CCL, 

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor da entrega 
persoal.

  5.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da entrega 
persoal.

  5.1.  Traballa de forma 
cooperativa 
buscando exemplos 
de entrega persoal. 

CCL,

CAA, 

CSC,

SIEP

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Secuencia ordenadamente 
escenas da Historia da Paixón de 
Xesús e identifica as palabras 
que expresan a súa relación co 
Pai. (Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.



  1.2.  Distingue e explica frases do 
relato da oración do Horta das 
Oliveiras que expresan a 
obediencia de Xesús ao Pai. 
(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.1.  Completa un mapa conceptual 
sobre a Semana Santa.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  2.2.  Describe o significado dos días 
máis importantes da Semana 
Santa.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  3.1.  Resume o contido e o ensinanza 
que transmite o relato «Paixón, 
morte e resurrección de Xesús».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  4.1.  Contempla e dialoga acerca da 
escena representada no cadro.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  5.1.  Traballa de forma cooperativa 
buscando exemplos de entrega 
persoal.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 



calquera tipo de 
información. 

textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración
de actividades TIC.

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Participa de forma 
cooperativa na 
elaboración de diversas 
propostas.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben 
os seus labores.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Desenvolve a propia 
capacidade artística a 
través da expresión 
plástica.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 



valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Expresa o significado da 
paixón, a morte e a 
resurrección de Xesús.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Un policía exemplar

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Xesús cumpre a vontade de Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Paixón, morte e resurrección de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A resurrección de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O sacrificio

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un cartel da resurrección de Xesús.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o Papa.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Expreso amizade a Deus e aos demais.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de compaixón.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.



•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  7

Título
Reconcíliome contigo



Descrición da unidade
A unidade comeza presentando os sacramentos e a súa clasificación, para centrarse
a continuación no sacramento da Reconciliación e as partes do rito. Por medio do
relato bíblico, descubriremos que Deus é un bo Pai que perdoa sempre e que nós
tamén temos que perdoar como El perdoou. De aí a importancia de interiorizar o
valor de perdoar.

Temporalización:

6 abril – 30 abril

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer que por medio do sacramento da Penitencia Deus nos ofrece o 
perdón.

  2.  Recoñecer as diversas partes do rito e as condicións necesarias para participar 
do sacramento da Penitencia.

  3.  Descubrir o relato bíblico «Xesús e a muller pecadora».

  4.  Comprender e vivenciar o valor de perdoar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
Historia: a Igrexa

•  O sacramento da 
Penitencia.

  1.  Explicar que a 
través do 
sacramento da 
Penitencia Deus 
concede o perdón. 

(Bloque 4. Criterio
de avaliación 1)

  1.1.  Coñece e explica 
as condicións para 
acoller o perdón de 
Deus. 

(Bloque 4. Estándar 
de avaliación 1.1.)

CCL,

CD,

CAA,

CSC

  1.2.  Describe os pasos 
da celebración do 



sacramento do 
Perdón. 

(Bloque 4. Estándar 
de avaliación 1.2.)

•  O relato bíblico 
«Xesús e a muller 
pecadora».

  2.  Comprender o 
relato 
bíblico«Xesús e a 
muller pecadora».

  2.1.  Describe os 
acontecementos e a 
ensinanza do relato 
bíblico.

CCL,

CD,

CAA,

CSC  2.2.  Aplica a ensinanza 
do relato bíblico á 
vida persoal.

•  A Biblia e a arte: 
Xesús e a muller 
pecadora.

  3.  Describir un 
cadro sobre Xesús 
e a muller 
pecadora.

  3.1.  Observa e dialoga 
sobre os elementos 
e a temática dun 
cadro.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

•  O valor de perdoar.   4.  Interiorizar a 
importancia do 
valor de perdoar.

  4.1.  Realiza un debuxo 
que exprese a 
actitude de pedir 
perdón.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

   Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Coñece e explica as condicións 
para acoller o perdón de Deus. 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.



(BLOQUE 4. Estándar de 
avaliación 1.1.)

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  1.2.  Describe os pasos da celebración 
do sacramento do Perdón. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
avaliación 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Describe os acontecementos e a 
ensinanza do relato bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato 
bíblico á vida persoal.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Observa e dialoga sobre os 
elementos e a temática dun cadro.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  4.1.  Realiza un debuxo que exprese a 
actitude de pedir perdón.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Respectar as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.



coñecemento. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe.

Observa coa finalidade de 
adquirir información 
relevante.

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Cumpre as actividades, 
toma conciencia dos 
coñecementos adquiridos 
e acepta os erros.

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da paz.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa. 

Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de tarefas.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Confecciona un debuxo 
sobre o perdón. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir a permanencia
de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

Descobre a relación entre 
a Igrexa e o sacramento da
Reconciliación.

6. TAREFAS



Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Celia pide perdón

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Os sacramentos e a reconciliación

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a muller pecadora

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e a muller pecadora

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Perdoar

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  8

Título
Participo na túa celebración

Descrición da unidade
A presente unidade introdúcenos no sacramento e o significado da Eucaristía, e a
súa celebración: signos e momentos. Cada vez que a celebramos, Xesús volve estar
presente  e  unímonos  máis  a  El;  por  iso  a  Eucaristía  é  unha acción  de  grazas.
Aprendemos, neste sentido, o valor que ten para os cristiáns compartir as cousas



materiais e espirituais.

Temporalización:

     4 maio – 28 maio

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir o sacramento da Eucaristía como o principal sacramento da Igrexa.

  2.  Relacionar este sacramento instituído por Xesús co acontecemento da Última 
Cea.

  3.  Ler con atención o relato bíblico «A Última Cea».

  4.  Mostrar interese por practicar o valor de compartir. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD),
aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociais  e  cívicas  (CSYC),  sentido  de
iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa

•  A celebración da 
Eucaristía.

  1.  Diferenciar signos
e momentos da 
celebración 
eucarística.

(Bloque 4. Criterio
de avaliación2)

  1.1. Vincula símbolos, 
significados e 
momentos na 
celebración 
eucarística.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 2. 1.)

CCL,
CAA

•  O relato bíblico «A 
Última Cea».

  2.  Descubrir o 
contido e o ensino 
do relato bíblico 
«A Última Cea».

  2.1.  Redacta os 
contidos esenciais 
e o ensino do 
relato «A Última 
Cea».

CCL,
CAA

,
CSY

C
   2.2.  Describe os 



efectos que 
produce a 
Eucaristía en quen 
comunga. 

•  A Biblia e a arte: A 
Última Cea.

  3.  Interpretar un 
cadro da Última 
Cea.

  3.1.  Explica aos seus 
compañeiros e 
compañeiras a 
escena e os 
personaxes 
presentes na obra.

CCL,
CAA

,
CEC

•  O valor de 
compartir.

  4.  Describir en que 
consiste o valor de
compartir.

  4.1.  Escribe 
comportamentos e 
compromisos 
concretos para 
practicar o valor 
de compartir. 

CCL,
CAA

,
 

CSY
C

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Vincula símbolos, significados e
momentos na celebración 
eucarística. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 2. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Redacta os contidos esenciais e 
o ensino do relato «A Última 
Cea».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Describe os efectos que produce
a Eucaristía en quen comunga.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.



  3.1.  Explica aos seus compañeiros e 
compañeiras a escena e os 
personaxes presentes na obra.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  4.1.  Escribe comportamentos e 
compromisos concretos para 
practicar o valor de compartir.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, as normas 
ortográficas e as 
gramaticais para elaborar
textos escritos. 

Desenvolve as actividades
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

Goza coa consecución dos
seus traballos e 
aprendizaxes.  

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento 

Interioriza os valores 
presentes na unidade.



dos distintos valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Participa de forma 
cooperativa nas propostas 
da unidade.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza un debuxo 
relacionado coa primeira 
comuñón.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural 
relixioso a nivel 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir a permanencia
de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

Descobre a presenza real 
de Cristo na Eucaristía.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Miguel e a primeira comuñón

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A celebración da Eucaristía

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: a Última Cea

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Última Cea

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O compartir

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portafolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.



Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do librito de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE  9

Título
Un tempo para ser solidarios

Descrición da unidade
A unidade introdúcenos no tempo penitencial da Coresma, nos seus trazos e na súa
finalidade. Os cristiáns podemos participar do ideal deste tempo no nivel persoal e
por  medio  de  organizacións  penitenciais,  como  Cáritas  e  Manos  Unidas,
practicando os valores do servizo e da fraternidade.

Temporalización:

31 maio  - 22 xuño

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Tomar conciencia da Coresma como tempo litúrxico penitencial e de 
conversión, no que se nos brinda a oportunidade de atoparnos con Cristo.

  2.  Relacionar a Coresma coa solidariedade que podemos exercer os cristiáns por 
medio de organizacións penitenciais.

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «O verdadeiro servizo aos demais».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor cristián da fraternidade.



3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa
•  A Coresma: tempo 

penitencial.

  1.  Coñecer trazos 
da Coresma 
como tempo 
penitencial. 

 (Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 3)

  1.1.  Investiga e presenta,
con diversos 
recursos, obras e 
institucións da Igrexa
de carácter 
penitencial.

(Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)

CCL, 

CD,

CAA,

CSC,

CEC

•  O relato bíblico «O 
verdadeiro servizo 
aos demais».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «O 
verdadeiro 
servizo aos 
demais».

  2.1.  Resume o contido e 
o ensino que 
transmite o relato «O
verdadeiro servizo 
aos demais».

CCL,

CD,

CAA,

CSC
  2.2.  Investiga na prensa 

e obtén noticias 
sobre 
comportamentos de 
servizo aos demais.

•  A Biblia e a arte: 
Xesús ensina a 
servir.

  3.  Contemplar e 
interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús 
ensinando.

  3.1.  Identifica a escena e
os personaxes que 
aparecen nunha obra 
artística.  

CCL, 

CAA,

CEC

•  O valor da 
fraternidade.

  4.  Adquirir hábitos 
que afiancen o 
valor da 
fraternidade.

  4.1.  Enumera accións 
que consoliden a 
práctica da 
fraternidade.

CCL,

CAA, 



CSC, 

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Investiga e presenta, con diversos
recursos, obras e institucións da 
Igrexa de carácter penitencial.  
(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza 
que transmite o relato «O 
verdadeiro servizo aos demais».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Investiga en prensa e obtén 
noticias sobre comportamentos de 
servizo aos demais.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica a escena e os 
personaxes que aparecen nunha 
obra artística.

•  Actividades do apartado «A Biblia
e a arte» do LD.

  4.1.  Enumera accións que consoliden 
a práctica da fraternidade.

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e do relato bíblico
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados na clase.

Competencia dixital Comprender as 
mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta a linguaxe da 
imaxe.

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e 
exposicións sobre temas 
dados.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo na 
consecución dos seus 
traballos.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza debuxos e 
traballos plásticos 
relacionados cos contidos 
estudados.



Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, teolóxica
e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido 
transcendente

Descubrir a permanencia
de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

Toma conciencia da 
presenza de Xesús nas 
obras e institucións 
penitenciais.

6. TAREFAS

    Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Un director de cine solidario

. Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Coresma, un tempo penitencial

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: o verdadeiro servizo aos demais

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús ensina a servir

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a fraternidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural de Pentecoste.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: As advocacións de María.

•  Realizamos as actividades do LD

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Un mosaico de símbolos cristiáns.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de fe.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

PROGRAMACIÓN 5º  EDUCACIÓN PRIMARIA

1.  PRESENTACIÓN  DA UNIDADE 1

Título
Axúdasme a facer o ben

Descrición da unidade

A  unidade  móstranos  como  a  persoa  foi  creada  para  facer  o  ben  e  atopa  a
verdadeira  felicidade  cando  desenvolve  comportamentos  morais.  A  Biblia
ensínanos que grazas á intelixencia, a conciencia e a vontade, e en especial grazas



á liberdade, podemos aceptar a Deus. Nese sentido, vemos a importancia que ten o
valor da liberdade unido á nosa responsabilidade persoal.

Temporalización:

10 Setembro – 9 outubro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1 Recoñecer  que  o  ser  humano foi  creado  por  Deus  con desexo  de  ben e  é
verdadeiramente feliz cando realiza bos comportamentos.

  2. Coñecer as propostas da Biblia para facer o ben e vencer o mal.

  3. Comprender  as  principais  ensinanzas  do  relato  bíblico  «Xacob  e  a
escaleira de Deus».

  4. Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da liberdade.

 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso 
do home

-  O ser humano foi
creado con 
desexo de ben. O
ser humano sente
alegría cando 
realiza ou recibe 

  1.  Recoñecer e 
estimar que 
Deus creou a 
persoa con 
desexo de ben.

(Bloque 1. Criterio 
de avaliación 1)

  1.1.  Localiza, a través 
de diversas fontes, 
biografías que 
mostran o desexo 
humano do ben. 
Comparte cos seus 
compañeiros e 

CCL,

CAA,

CD,

CSC



o ben.   2.  Esforzarse por 
identificar que a
adhesión ao ben
xera felicidade.

(Bloque 1. Criterio 
de avaliación 2)

compañeiras os 
trazos máis 
significativos.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

  2.1.  Xustifica 
criticamente as 
consecuencias que 
se derivan de facer 
o ben.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

  2.2.  Propón situacións 
na historia que 
manifestan o 
beneficio de facer o 
ben.

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

-  O relato bíblico 
«Xacob e a 
escaleira de 
Deus».

  3.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«Xacob e a 
escaleira de 
Deus».

  3.1.  Explica a 
ensinanza do relato 
bíblico «Samuel 
atopa a Deus».

  3.2.  Describe a 
biografía de alguén 
que dedicou a súa 
vida a facer o ben.

CCL,

CD,

CAA,

-  A Biblia e a arte:
O sono de 
Xacob.

  4.  Analizar a 
historia presente
nunha obra de 
arte.

  4.1.  Relaciona os 
elementos dun 
cadro co seu 
significado 
simbólico.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor da 
liberdade.

  5.  Recoñecer o 
valor da 
liberdade.

  5.1.  Expresa o auténtico
sentido cristián da 
liberdade. 

CCL,

CAA,

CSC



 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) Libro dixital (LD)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Localiza, a través de diversas fontes, 
biografías que mostran o desexo 
humano do ben. Comparte cos seus 
compañeiros e compañeiras os trazos 
máis significativos. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Xustifica criticamente as 
consecuencias que se derivan de facer
o ben. (BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.2.  Propón situacións na historia que 
manifestan o beneficio de facer o ben.
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  3.1.  Explica o ensino do relato bíblico 
«Samuel atopa a Deus».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.2.  Describe a biografía de alguén que 
dedicou a súa vida a facer o ben.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  4.1.  Relaciona os elementos dun cadro co
seu significado simbólico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  5.1.  Expresa o auténtico sentido cristián 
da liberdade.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.



•  Actividades da dobre páxina 
de apertura do LD.

 
5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

•  Comprende a historia e
o relato bíblico da 
unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

•  Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

•  Desenvolve o seu 
traballo de forma 
eficiente empregando 
recursos variados.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

•  Interioriza o verdadeiro
sentido do valor da 
liberdade.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 
fortalezas.

•  Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións 
formuladas.

Ser constante no traballo
superando as 

•  Mostra entusiasmo e 
remata os seus 



dificultades. traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Apreciar a beleza nas 
expresións artísticas e no
cotián.

•  Valora as obras de arte 
presentes na unidade.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural 
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer que a persoa 
foi creada por Deus para
facer o ben.

•  Experimenta alegría 
cando obra e recibe o 
ben.

 

6. TAREFAS

    Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Alberte aprende a facer o ben

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A persoa foi creada para facer o ben

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xacob e a escaleira de Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD.



Tarefa 4: A Biblia e a arte: O soño de Xacob

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A liberdade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais



•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 2

Título

Unha gran promesa

Descrición da unidade

A unidade introdúcenos na ensinanza revelada de que Deus intervén na historia da
humanidade, establecendo a Alianza por medio de personaxes bíblicos e promesas
de salvación. O exemplo de Abrahán ensínanos a confiar en Deus e a cumprir a súa
vontade,  xa que Deus sempre cumpre as súas  promesas.  Do mesmo xeito,  nós
debemos ser fieis á nosa palabra dada e ás nosas promesas, avivando o valor do
compromiso.

Temporalización:

13 outubro  -  13  novembro  

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Comprender que Deus intervén na historia do ser humano por medio da 



Alianza que irá renovando con distintos personaxes do seu pobo.

  2. Recoñecer os trazos característicos da Alianza de Deus co seu pobo.

  3. Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «A promesa de Deus a 
Abrahán».

  4. Interiorizar o valor do compromiso.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2. 
A revelación: 
Deus intervén na 
historia

-  Deus fai a 
Alianza co seu 
pobo.

  1.  Interpretar o 
significado da 
Alianza de 
Deus co pobo.

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 1)

  1.1.  Define o termo 
bíblico de Alianza.

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

  1.2.  Explica e sintetiza os 
trazos característicos 
da Alianza de Deus co
seu pobo.

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

CCL,

CAA,

CSC

-  O relato bíblico 
«A promesa de 
Deus a 
Abrahán».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «A 
promesa de 
Deus a 
Abrahán».

  2.1.  Desenvolve unha 
ficha sobre o contido e
as ensinanzas do 
relato.

  2.2.  Amplía información 
sobre a vida de 

CCL,

CD,

CAA,



Abrahán.

-  A Biblia e a arte:
A promesa de 
Deus a Abrahán.

  3.  Saber que 
expresan os 
símbolos das 
relixións.

  3.1.  Describe e pon un 
título a un cadro sobre 
Abrahán.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor do 
compromiso.

  4.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor do 
compromiso.

  4.1.  Adquire compromisos
concretos en beneficio
dos demais. 

CCL,

CD,

CAA,

SIEP

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Define o termo bíblico de Alianza. 
(Bloque 2. Estándar de aprendizaxe 
1.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Explica e sintetiza os trazos 
característicos da Alianza de Deus co 
seu pobo. (Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  2.1.  Desenvolve unha ficha sobre o 
contido e as ensinanzas do relato.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Amplía información sobre a vida de 
Abrahán.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.



  3.1.  Describe e pon un título a un cadro 
sobre Abrahán.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Adquire compromisos concretos en 
beneficio dos demais.

•  Actividades da dobre páxina 
de inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e o relato 
bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

•  Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe.

•  Desenvolve as tarefas 
con ánimo nun clima de
participación.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

•  Adquire hábitos de 
participación e 
compromiso.

Sentido de iniciativa Actuar con 
responsabilidade social e

•  Participa, seguindo 
unhas normas, en 



e espírito emprendedor sentido ético no traballo. diálogos e exposicións 
sobre temas dados.

Ser constante no traballo
superando as 
dificultades.

•  Mostra entusiasmo e 
remata os seus 
traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Apreciar a beleza nas 
expresións artísticas e no
cotián.

•  Valora as obras de arte 
presentes na unidade.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

•  Recoñece o sentido da 
Alianza entre Deus e o 
ser humano.

6. TAREFAS

   Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Laura Montoya, unha gran misioneira

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A alianza de Deus co seu pobo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A promesa de Deus a Abrahán

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.



•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A promesa de Deus a Abrahán

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O compromiso

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.



Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 3

Título

As túas normas fanme feliz

Descrición da unidade

A unidade continúa presentando como Deus intervén na historia da humanidade.
Será Moisés o intermediario entre Deus e o pobo de Israel, que se comprometerá a
mostrar fidelidade a Deus mediante o cumprimento dunhas normas, un Decálogo,
que os preparará para ser un pobo santo. Do mesmo xeito, nós estamos chamados a
practicar eses mandamentos de amor a Deus e aos demais, interiorizando o valor
da responsabilidade.

Temporalización:

16 novembro – 22 decembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Entender os Dez Mandamentos como normas que Deus establece co pobo de 
Israel para que sexa un pobo santo, que ama e serve a Deus e os demais.



  2. Coñecer o contido dos Dez Mandamentos e a súa finalidade, como normas
para relacionarse con Deus e para relacionarse cos demais.

  3. Comprender a ensinanza do relato bíblico «Moisés e o pobo de Israel».

  4. Tomar conciencia da importancia que ten practicar o valor da 
responsabilidade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia

-  Deus desexa un 
pobo santo: os Dez 
Mandamentos.

  1.  Comprender e 
respectar as 
características do 
pobo que Deus 
quere contidas no
Decálogo.

(Bloque 2. Criterio de
avaliación 2)

  1.1.  Clasifica e é 
consciente do 
contido do 
Decálogo.

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 2. 1.)

  1.2.  Describe coas 
súas palabras 
experiencias da súa
vida relacionadas 
cos mandamentos.

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 2. 2.)

CCL,

CAA,

CSC

-  O relato bíblico 
«Moisés e o pobo 

  2.  Comprender o 
relato bíblico 

  2.1.  Resume as 
normas que Deus 

CCL,



de Israel». «Moisés e o pobo
de Israel».

lle deu a Moisés 
para que o pobo de
Israel aprendese a 
ser fiel a Deus.

  2.2.  Expresa a 
ensinanza do relato
bíblico da unidade.

CAA

-  A Biblia e a arte: 
Moisés e os Dez 
Mandamentos.

  3.  Interpretar un 
cadro sobre 
Moisés 
presentando o 
Decálogo.

  3.1.  Realiza unha 
descrición dos 
elementos 
presentes nunha 
obra de arte. 

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor da 
responsabilidade.

  4.  Valora un 
decálogo de 
normas sobre a 
responsabilidade.

  4.1.  Selecciona as 
normas que 
considera máis 
importantes para 
ser responsable.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para 
o portfolio

  1.1.  Clasifica e é consciente do contido
do Decálogo. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 2. 1.)

•  Actividades da dobre 
páxina de inicio do LD.

•  Actividades da dobre 
páxina de contidos do LD.



•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Describe coas súas palabras 
experiencias da súa vida 
relacionadas cos mandamentos. 
(BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 2. 2.)

•  Actividades da dobre 
páxina de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Resume as normas que Deus lle 
deu a Moisés para que o pobo de 
Israel aprendese a ser fiel a Deus.

•  Actividades do apartado «A
Biblia» do LD.

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato 
bíblico da unidade.

•  Actividades do apartado «A
Biblia» do LD.

  3.1.  Realiza unha descrición dos 
elementos presentes nunha obra de 
arte.

•  Actividades do apartado «A
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Selecciona as normas que 
considera máis importantes para ser
responsable.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

 
5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e do relato 
bíblico da unidade.

Respectar as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

•  Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.



Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

•  Elabora unha selección
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Mostrar dispoñibilidade 
para a participación 
activa en ámbitos de 
participación 
establecidos.

•  Participa de forma 
cooperativa traballando 
en grupos de catro 
compañeiros e 
compañeiras.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa. 

•  Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de tarefas.

Ser constante no traballo
superando as 
dificultades.

•  Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

•  Emprega recursos 
apropiados para o 
desenvolvemento de 
actividades plásticas.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

•  Coñece e aprecia a 
historia do pobo de 
Israel como pobo 
elixido por Deus, con 
quen establece a 
Alianza por medio dos 
Dez Mandamentos.



6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A vida de San Filipe Neri

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Deus e os Dez Mandamentos

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos coas fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Moisés e o pobo de Israel

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Moisés e os Dez Mandamentos

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A responsabilidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando

•  Avaliamos a nosa colaboración en grupo.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: Investigo en Internet

•  Felicitamos o Nadal a través de Internet. 

•  Realizamos as actividades do LD.



Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual

•  Desenvolvemos a nosa espiritualidade con valores. 

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional

•  Descubrimos e diferenciamos sentimentos.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.



9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 4

Título

Descubro a Biblia

Descrición da unidade

A unidade  pretende  dar  a  coñecer  a  Biblia,  que  é  para  o  cristián  o  seu  libro
sagrado, xa que Deus é o seu autor e nela podemos escoitar a súa Palabra. Para
comprender a Biblia cómpre coñecer a súa estrutura e composición. Os seus textos
sagrados están cheos  de mensaxes  e  consellos  que nos axudan a  medrar  como
persoas amando a Deus e os demais. Desde os libros sapienciais aprendemos a
importancia que teñen os bos consellos.

Temporalización:

8 xaneiro –  29 xaneiro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Concebir a Biblia como o libro sagrado dos cristiáns, escrito baixo a 
inspiración de Deus. 



  2. Coñecer a estrutura e a composición da Biblia.

  3. Ler con atención e comprender o relato bíblico «A parábola do trigo e 
o xoio».

  4. Tomar conciencia da importancia que ten o valor de aconsellar. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2.
A revelación: Deus
intervén na 
historia

-  A Biblia: 
estrutura e 
composición.

  1.  Distinguir e 
memorizar os 
distintos tipos 
de libros do 
Antigo e o 
Novo 
Testamento.

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 3)

  2.  Explicar os 
diferentes 
autores e 
momentos da 
historia en que 
se compuxo a 
Biblia.

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 4)

  1.1.  Nomea e clasifica os
grupos de libros no 
Antigo e o Novo 
Testamento.

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 3. 1.)

  2.1.  Confecciona 
materiais para situar 
cronoloxicamente os 
principais libros da 
Biblia.

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 4. 1.)

CCL,

CD,

CAA,

CEC

-  O relato bíblico   3.  Expresar o   3.1.  Relaciona cada CCL,



«A parábola do 
trigo e o xoio».

significado de 
«A parábola do
trigo e o xoio».

elemento da parábola
do relato bíblico co 
seu significado.

  3.2.  Aplica a ensinanza 
do relato a un 
exemplo da vida 
diaria.

CAA,

CSC

-  A Biblia e a arte: 
Xesucristo 
sementador

  4.  Poñer título a 
un cadro en 
función do seu 
contido.

  4.1.  Dialoga sobre os bos
e os malos 
comportamentos a 
partir da observación 
dun cadro.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor de 
aconsellar.

  5.  Descubrir en 
que consiste o 
valor de 
aconsellar.

  5.1.  Extrae datos sobre o 
valor do consello 
partindo dos libros 
sapienciais.

CCL,

CAA,

CSC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Nomea e clasifica os grupos de libros
no Antigo e o Novo Testamento. 
(BLOQUE 2. Estándar de avaliación 
3.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Confecciona materiais para situar 
cronoloxicamente os principais libros 

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos doLD.



da Biblia. (BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 4.1.)

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  3.1.  Relaciona cada elemento da parábola
do relato bíblico co seu significado.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.2.  Aplica a ensinanza do relato a un 
exemplo da vida diaria.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  4.1.  Dialoga sobre os bos e os malos 
comportamentos a partir da 
observación dun cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  5.1.  Extrae datos sobre o valor do 
consello partindo dos libros 
sapienciais.

•  Actividades da dobre páxina 
de inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e o relato 
bíblico da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, as normas 
ortográficas e as 
gramaticais para 
elaborar textos escritos. 

•  Desenvolve as 
actividades utilizando 
as estruturas 
lingüísticas e as normas
ortográficas e 
gramaticais apropiadas 
ao nivel.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

•  Goza coa consecución 
dos seus traballos.  



Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento 
dos distintos valores.

•  Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Ser constante no traballo
superando as 
dificultades.

•  Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos.

•  Contempla obras de 
arte manifestando os 
seus sentimentos.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Descubrir que Deus 
intervén na historia do 
ser humano.

•  Recoñece a Biblia 
como a Palabra de 
Deus.

6. TAREFAS

    Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Os ollos máxicos

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Biblia

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A parábola do trigo e o xoio

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesucristo sementador

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: aconsellar

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da



área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 5

Título
Alégrame atoparme contigo

Descrición da unidade



A  unidade  mostra  que  o  encontro  con  Xesús  cambia  a  nosa  vida  e  fainos
verdadeiramente felices. Iso lévanos a dar testemuño con palabras e obras da nosa
fe, vivindo coherentemente aquilo que afirmamos. O cristián debe ser auténtico
coa súa fe en Xesús.

Temporalización:

1 febreiro –  5 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Descubrir que o encontro con Xesús produce un novo modo de ser baseado no 
amor.

  2. Tomar conciencia de que os cristiáns debemos dar testemuño de Xesús con 
boas palabras e bos comportamentos.

  3. Comprender o relato bíblico «Xesús e a samaritana».

  4. Descubrir e poñer en práctica o valor da autenticidade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación

-  O encontro con 
Xesús desvela á 
persoa a súa 

  1.  Recoñecer en 
relatos 
evanxélicos o 

  1.1.  Interpreta e aprecia
o cambio que 
orixinou o encontro

CCL,

CAA,

CSC,

CEC



verdadeira 
identidade.

cambio que xera
o encontro con 
Xesús.

(Bloque 3. Criterio 
de avaliación 1)

con Xesús nalgúns 
dos personaxes que 
aparecen nos 
evanxeos.

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

-  O relato bíblico 
«Xesús e a 
samaritana».

  2.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«Xesús e a 
samaritana».

  2.1.  Escribe un resumo 
do relato «Xesús e 
a samaritana».

  2.2.  Explica a 
ensinanza do relato 
bíblico.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

-  A Biblia e a arte: 
Xesús e a 
samaritana.

  3.  Analizar a 
historia presente
nunha obra de 
arte.

  3.1.  Considera e 
expresa oralmente o
contido dun cadro.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor da 
autenticidade.

  4.  Recoñecer o 
valor da 
autenticidade.

  4.1.  Narra un 
testemuño 
exemplar cristián 
de autenticidade e 
compromiso para 
practicar e propagar
a fe.

  4.2.  Inventa un final 
para unha historia 
no que estea 
presente o valor da 
autenticidade.

CCL,

CAA,

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Interpreta e aprecia o cambio que 
orixinou o encontro con Xesús 
nalgúns dos personaxes que aparecen 
nos evanxeos. (BLOQUE 3. Estándar 
de aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Escribe un resumo do relato «Xesús 
e a samaritana».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Explica a ensinanza do relato bíblico. •  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Considera e expresa oralmente o 
contido dun cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Narra un testemuño exemplar cristián
de autenticidade e compromiso para 
practicar e propagar a fe.  

  4.2.  Inventa un final para unha historia no
que estea presente o valor da 
autenticidade.

•  Actividades da dobre páxina 
de inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

•  Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

•  Expresa correctamente as
ensinanzas presentes nos 
textos e contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 



construción de 
coñecemento. 

elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe.

•  Realiza os exercicios de 
forma entusiasta 
mostrando o seu grao de 
consecución na 
aprendizaxe.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

•  Pon en práctica no grupo 
clase o valor da 
autenticidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 
fortalezas.

•  Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións formuladas.

Ser constante no traballo 
superando as 
dificultades.

•  Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

•  Realiza actividades 
plásticas relacionadas cos 
contidos.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural 
relixioso a nivel 
mundial.

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e 
ético-moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

•  Recoñece a importancia 
de dar testemuño de 
Xesús con boas palabras e
bos comportamentos.



6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Ángel Herrera Oria, difusor da fe

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O encontro con Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a samaritana

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e a samaritana

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A autenticidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.



7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

        1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 6



Título

Os teus milagres achéganme a ti

Descrición da unidade

A unidade pretende mostrar que os milagres son signos do reino de Deus, un reino
no que as persoas atopan a felicidade e a salvación completa. A tarefa de estender
o  reino de  Deus na  actualidade  é  da  Igrexa.  Os  cristiáns  estamos  chamados  a
converternos en milagre para os que sofren, a partir de experimentar en nós o valor
da compaixón.

Temporalización:

   8 marzo  -  26 marzo  

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Comprender que os milagres de Xesús confirman a súa mensaxe sobre o reino 
de Deus e ensinan a presenza do reino de Deus na terra e na vida das persoas.

  2. Coñecer o significado dos milagres de Xesús.

  3. Analizar as ensinanzas do relato bíblico «Xesús e a filla de Xairo».

  4. Descubrir e interiorizar o valor da compaixón.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 

CCL,

CD,



cumprimento da 
Historia da 
Salvación

-  Os signos do 
reino: os 
milagres.

  1.  Coñecer e 
interpretar o 
significado dos
milagres de 
Xesús como 
acción de 
Deus. (Bloque 
3. Criterio de 
avaliación 2)

  1.1.  Explica por escrito o 
significado dalgúns 
milagres.

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

  1.2.  Dramatiza algúns 
milagres narrados nos 
evanxeos.

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

CAA,

CSC,

CEC

-  O relato bíblico 
«Xesús e a filla 
de Xairo».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «Xesús 
e a filla de 
Xairo».

  2.1.  Resume o contido e a 
ensinanza que 
transmite o relato 
«Xesús e a filla de 
Xairo».

  2.2.  Prepara de forma 
cooperativa unha 
posta escenográfica 
sobre o relato.

CCL,

CD,

CAA,

SIEP,

CEC

-  A Biblia e a arte: 
Xesús e a filla de 
Xairo.

  3.  Coñecer   3.1.  Identifica nunha obra 
os personaxes que 
interveñen.

  3.2.  Expresa a súa 
impresión e gustos 
persoais sobre o cadro.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

-  O valor da 
compaixón.

  4.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da 
compaixón

  4.1.  Escribe unha carta, 
expresando 
compaixón, a alguén 
que sofre. 

CCL,

CAA,

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 



avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar,propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Explica por escrito o significado 
dalgúns milagres. (Bloque 3. Estándar
de aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Dramatiza algúns milagres narrados 
nos evanxeos. (Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

•  Actividade 5 do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.1.  Resume o contido e o ensino que 
transmite o relato «Xesús e a filla de 
Xairo».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Prepara de forma cooperativa unha 
posta escenográfica sobre o relato.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica nunha obra os personaxes 
que interveñen.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  3.2.  Expresa a súa impresión e gustos 
persoais sobre o cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Escribe unha carta expresando 
compaixón a alguén que sofre.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e o relato 
bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

•  Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

•  Elabora unha selección
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

•  Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

•  Participa de forma 
cooperativa na 
elaboración de diversas 
propostas.

Ser constante no traballo
superando as 
dificultades.

•  Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben
os seus labores.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

•  Participa, seguindo 
unhas pautas, na 
preparación e no 
desenvolvemento 



dunha dramatización.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

•  Expresa o significado 
dos milagres de Xesús.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Marcelino, pan e viño

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A mensaxe e os milagres de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos coas fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a filla de Xairo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e a filla de Xairo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.



•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A compaixón

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Busco datos de Xesús na Biblia.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: Investigo en Internet: Xogo e aprendo Relixión coas TIC.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Desenvolvo a miña espiritualidade con 
Xesús.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Vivo o sentimento de estar con Xesús.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 7

Título

Espero vivir con Deus no ceo

Descrición da unidade

A presente unidade mostra a fe cristiá na resurrección de Xesucristo e ensínanos



que o encontro persoal con Cristo resucitado nos leva a recoñecelo como Fillo de
Deus. A partir dos testemuños daquela experiencia pascual, os cristiáns de hoxe,
por  medio  da  virtude  da  esperanza,  sentímonos  chamados  a  ser  testemuñas  da
resurrección e a confiar na vida eterna.

Temporalización:

6 abril – 30 abril                              

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Identificar a morte e a resurrección de Xesucristo como cumprimento do plan 
salvífico de Deus.

  2. Comprender a importancia dos testemuños sobre a resurrección de 
Xesucristo.

  3. Descubrir o relato bíblico «Os encontros con Cristo resucitado».

  4. Coñecer e valorar a virtude teologal da esperanza.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación

-  A resurrección: 
cumprimento do 
plan salvífico de 
Deus.

  1.  Comprender 
que Deus 
rescata a Xesús 
da morte.

(Bloque 3. Criterio 

  1.1.  Sinala afirmacións 
das testemuñas 
recollidas nos 
primeiros capítulos 
dos Feitos dos 
Apóstolos, onde se 

CCL,

CD,

CAA,

CSC



de avaliación 3) recoñece que a 
resurrección é acción
de Deus.

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 3.1.)

  1.2.  Reconstrúe, 
utilizando as TIC, os 
encontros co 
Resucitado que 
describen os relatos 
evanxélicos.

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 3.2.)

  1.3.  Busca e explica 
signos e xestos da 
comunidade cristiá 
onde se manifesta a 
presenza de Xesús 
hoxe.

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 3.3.)

-  O relato bíblico 
«As aparicións de 
Cristo resucitado».

  2.  Comprender o 
relato bíblico 
«As aparicións 
de Cristo 
resucitado».

  2.1.  Describe os 
acontecementos e a 
ensinanza do relato 
bíblico.

  2.2.  Aplica a ensinanza 
do relato bíblico á 
vida diaria.

CCL,

CAA,

CSC

-  A Biblia e a arte: 
A resurrección de 
Xesús.

  3.  Describir un 
cadro sobre a 
resurrección de 
Xesús.

  3.1.  Observa e dialoga 
sobre os elementos e 
a temática dun cadro.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor da 
esperanza.

  4.  Explicar que é 
e para que serve
ter esperanza.

  4.1.  Realiza unha colaxe 
sobre a esperanza.

CCL,

CAA, 

CSC,

SIEP,



CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar,propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Sinala afirmacións das testemuñas 
recollidas nos primeiros capítulos dos 
Feitos dos Apóstolos, onde se 
recoñece que a resurrección é acción 
de Deus. (BLOQUE 3. Estándar de 
avaliación 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Reconstrúe, utilizando as TIC, os 
encontros co Resucitado que 
describen os relatos evanxélicos. 
(BLOQUE 3. Estándar de avaliación 
3.2.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.3.  Busca e explica signos e xestos da 
comunidade cristiá onde se manifesta 
a presenza de Xesús hoxe. (BLOQUE 
3. Estándar de avaliación 3.3.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Describe os acontecementos e a 
ensinanza do relato bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato bíblico á
vida diaria.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Observa e dialoga sobre os elementos •  Actividades do apartado «A 



e a temática dun cadro. Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Realiza unha colaxe sobre a 
esperanza.

•  Actividades da dobre páxina 
de inicio do LD.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e o relato 
bíblico da unidade.

Respectar as normas de
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

•  Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e
as motivacións persoais
en favor da 
aprendizaxe.

•  Desenvolve as tarefas 
con ánimo nun clima 
de participación.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples,
funcións executivas...

•  Logra experiencias de
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais Mostrar •  Participa de forma 



e cívicas dispoñibilidade para a 
participación activa en 
ámbitos de 
participación 
establecidos.

cooperativa 
traballando en grupo.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Dirimir a necesidade de
axuda en función da 
dificultade da tarefa. 

•  Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de 
tarefas.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

•  Mostra entusiasmo 
nas súas tarefas e 
remata os seus 
traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

•  Confecciona unha 
colaxe sobre a 
esperanza.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora 
as obras de arte na súa
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

•  Entende a 
resurrección de Cristo 
como cumprimento do
plan salvífico de Deus.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A tenrura de Deus

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A resurrección e a vida eterna

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos coas fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: As aparicións de Cristo resucitado

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A resurrección de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A esperanza

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica,  con actividades de reforzo,  de
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.
Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 8

Título

Son membro da Igrexa



Descrición da unidade

A presente unidade introdúcenos na composición da Igrexa, nos seus ministerios e
servizos.  Partindo  do  coñecemento  da  vida  de  San  Pedro,  aprendemos  a
importancia que ten a fe en Xesucristo e ser as súas testemuñas para formar parte
da Igrexa e colaborar na súa misión salvadora. Unha calidade necesaria de pertenza
ao novo Pobo de Deus é a da sociabilidade.

Temporalización:

       4 maio -   28 maio

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Recoñecer e respectar a composición da Igrexa católica, os seus 
ministerios e servizos.

  2  Descubrir a Igrexa como o novo Pobo de Deus.

  3. Ler con atención o relato bíblico «San Pedro, o primeiro Papa.»

  4. Mostrar interese por practicar o valor da sociabilidade. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa

-  A Igrexa: 
ministerios e 
servizos.

  1.  Coñecer e 
respectar a 
composición da 
Igrexa.

  1.1.  Identifica e describe
os trazos e as 
funcións dos 
diferentes membros 

CCL,

CAA



(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 1)

da comunidade 
eclesial.

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1. 1.)

-  O relato bíblico 
«San Pedro, o 
primeiro Papa.»

  2.  Descubrir o 
contido e a 
ensinanza do 
relato bíblico 
«San Pedro, o 
primeiro Papa.»

  2.1.  Ordena os 
acontecementos do 
relato «San Pedro, o 
primeiro Papa.»

  2.2.  Describe a 
ensinanza do relato.

CCL,

CAA,

CSC

-  A Biblia e a arte: 
o escudo do 
Vaticano.

  3.  Interpretar o 
escudo do 
Vaticano.

  3.1.  Identifica cada 
elemento do escudo 
do Vaticano coa súa 
simboloxía.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor da 
sociabilidade.

  4.  Descubrir en 
que consiste o 
valor da 
sociabilidade.

  4.1.  Escribe 
comportamentos 
sociables e 
responsables que 
fagan posible unha 
sociedade xusta, 
solidaria e 
dialogante. 

CCL,

CAA,

CSC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, prooñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para 



o portfolio

  1.1.  Identifica e describe os trazos e as 
funcións dos diferentes membros da
comunidade eclesial. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 1. 1.)

•  Actividades da dobre 
páxina de inicio do LD.

•  Actividades da dobre 
páxina de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Ordena os acontecementos do 
relato «San Pedro, o primeiro 
Papa.»

•  Actividades do apartado «A
Biblia» do LD.

  2.2.  Describe a ensinanza do relato. •  Actividades do apartado «A
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica cada elemento do escudo
do Vaticano coa súa simboloxía.

•  Actividades do apartado «A
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Escribe comportamentos sociables 
e responsables que fagan posible 
unha sociedade xusta, solidaria e 
dialogante.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector:Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e o relato 
bíblico da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, as normas 
ortográficas e as 
gramaticais para elaborar
textos escritos. 

•  Desenvolve as 
actividades utilizando 
as estruturas 
lingüísticas e as normas
ortográficas e 
gramaticais apropiadas 



ao nivel.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

•  Goza coa consecución 
dos seus traballos e 
aprendizaxes.  

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento 
dos distintos valores.

•  Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

•  Participa de forma 
cooperativa nas 
propostas da unidade.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

•  Realiza un debuxo do 
escudo do Vaticano.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso a nivel 
mundial.

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de sentido
transcendente

Descubrir a permanencia
de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

•  Descobre a presenza do
Espírito Santo na 
Igrexa.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)



Tarefa 1: O Papa San Xoán Paulo II

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Igrexa

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos coas fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: San Pedro, o primeiro Papa

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 4: A Biblia e a arte: o escudo do Vaticano

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a sociabilidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 9

Título

Lembrámoste na Eucaristía

Descrición da unidade

A unidade expresa que mediante o sacramento da Eucaristía, símbolo da presenza
de Cristo na Igrexa, esta renova o sacrificio de Xesús na cruz. O cristián debe
descubrir a importancia que ten a Misa como acción de grazas, polo que debe estar



disposto a celebrar cada domingo a festa do Señor.

Temporalización:

31 maio – 22  xuño                               

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Tomar conciencia de que a Eucaristía renova o sacrificio de Xesucristo de 
entregar a súa vida para a salvación de todas as persoas.

  2. Relacionar o relato da Última Cea de Xesús co sacramento da 
Eucaristía.

  3. Analizar as ensinanzas do relato bíblico «As primeiras comunidades 
cristiás».

  4. Descubrir e interiorizar o valor cristián de celebrar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa

-  A Eucaristía, 
renovación do 
sacrificio de 
Xesús na cruz.

  1.  Identificar o 
vínculo que 
existe entre a 
Última Cea e a 
paixón, morte e
resurrección de 
Cristo. (Bloque 

  1.1.  Explica e valora o 
significado das 
palabras de Xesús na 
Última Cea. (Bloque 
4. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

CCL,

CAA,

CEC



4. Criterio de 
avaliación 2)

  1.2.  Asocia a celebración 
da Eucaristía coas 
palabras e cos xestos 
de Xesús na Última 
Cea. (Bloque 4. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

-  O relato bíblico 
«As primeiras 
comunidades 
cristiás».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «As 
primeiras 
comunidades 
cristiás».

  2.1.  Resume o contido e a
ensinanza que 
transmite o relato «As
primeiras 
comunidades 
cristiás».

  2.2.  Investiga en Internet 
e obtén datos sobre a 
historia de San Pedro.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

-  A Biblia e a arte: 
O milagre dos 
pans e os peixes.

  3.  Contemplar e 
interpretar unha
pintura sobre o 
milagre dos 
pans e os 
peixes.

  3.1.  Identifica os 
personaxes que 
aparecen nunha obra 
artística.

  3.2.  Interpreta o 
simbolismo do cadro 
O milagre dos pans e 
os peixes.

CCL,

CAA,

CEC

-  O valor de 
celebrar.

  4.  Adquirir 
hábitos que 
afiancen o valor
de celebrar.

  4.1.  Describe modos 
cristiáns de celebrar o 
día de aniversario.

CCL,

CAA,

CSC,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, ptopoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 



Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Explica e valora o significado das 
palabras de Xesús na Última Cea. 
(Bloque 4. Estándar de aprendizaxe 
2.1.)

•  Actividades da dobre páxina 
de inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Asocia a celebración da Eucaristía 
coas palabras e Cos xestos de Xesús 
na Última Cea. (Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina 
de contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

 2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «As primeiras 
comunidades cristiás».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

 2.2.  Investiga en Internet e obtén datos 
sobre a historia de San Pedro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.1.  Identifica os personaxes que 
aparecen nunha obra artística.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  3.2.  Interpreta o simbolismo do cadro O 
milagre dos pans e os peixes.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Describe modos cristiáns de celebrar 
o día de aniversario.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e 
cristiáns» do LD.

5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.



Plan lector: Gozar coa 
lectura.

•  Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

•  Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

•  Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

•  Elabora unha selección 
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

•  Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e 
sentido ético no traballo.

•  Participa, seguindo 
unhas normas, en 
diálogos e exposicións 
sobre temas dados.

Ser constante no traballo 
superando as dificultades.

•  Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido
estético.

•  Realiza debuxos e 
traballos plásticos 
relacionados con 
contidos estudados.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 



ético-moral conforme a ela. valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a permanencia 
de Xesucristo na Historia
da Igrexa.

•  Toma conciencia da 
presenza de Xesús na 
Eucaristía.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A festa do Corpus Christi

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Eucaristía, renovación do sacrificio de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos coas fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: As primeiras comunidades cristiás

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD.

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O milagre dos pans e os peixes

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: celebrar

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.



•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Expreso e practico un valor en grupo.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: Investigo en Internet: Aprendo a investigar con Internet.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Desenvolvo a miña espiritualidade coa 
Biblia.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Aprecio os sentimentos de Xesús.

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do 
profesorado 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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.



•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro
dixital).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

PROGRAMACIÓN 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 1

Título
Atópome con Deus

Descrición da unidade
A unidade móstranos como o ser humano, incapaz de ser feliz, pode seguir uns
camiños relixiosos e cristiáns para atoparse con Deus. Este ámanos e chámanos a
transformar a nosa vida. Nese sentido, vemos a importancia que ten recoñecer a
nosa propia conciencia.



Temporalización:

10 setembro – 9 outubro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir os motivos polos que as persoas buscan relacionarse con Deus.

  2.  Coñecer os camiños relixiosos e cristiáns que levan á salvación.

  3.  Comprender o relato bíblico «Samuel atopa a Deus».

  4.  Descubrir e identificar o valor de tomar conciencia.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso 
do home
•  A incapacidade 

do ser humano 
para ser feliz 
reclama a 
salvación. 

  1.  Avaliar 
circunstancias que
manifestan a 
imposibilidade da
natureza humana 
para alcanzar a 
plenitude. 

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Identifica e xulga 
situacións nas que 
recoñece a 
imposibilidade de 
ser feliz.

(Bloque 1. Estándar
de aprendizaxe 1.1.)

CCL,
CAA

  2.  Recoñecer e 
aceptar a 
necesidade dun 
Salvador para ser 
feliz.

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 2)

  2.1.  Busca, compara e 
comenta distintas 
expresións do 
desexo humano de 
salvación na 
literatura e na 
música actuais.

(Bloque 1. Estándar



de aprendizaxe 2.1.)

•  O relato bíblico 
«Samuel atopa a 
Deus».

  3.  Ler e comprender
a historia bíblica 
«Samuel atopa a 
Deus».

  3.1.  Ordena frases 
sobre o contido do 
relato bíblico.

CCL,
CAA,
CEC

  3.2.  Explica a 
ensinanza do relato 
bíblico «Samuel 
atopa a Deus».

•  A Biblia e a arte:
Ana ofrece o seu 
fillo Samuel ao 
Señor.

  4.  Analizar a 
historia presente 
nunha obra de 
arte.

  4.1.  Relaciona as 
imaxes da obra de 
arte cos personaxes 
do relato bíblico.

CCL,
CAA, 
CEC

•  O valor de tomar
conciencia.

  5.  Recoñecer o 
valor de tomar 
conciencia.

  5.1.  Expresa que 
significa escoitar a 
nosa conciencia. 

CCL,
CAA, 
CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Identifica e xulga situacións 
nas que recoñece a 
imposibilidade de ser feliz. 
(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Busca, compara e comenta 
distintas expresións do desexo 
humano de salvación na 
literatura e na música actuais. 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».



(BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

  3.1.  Ordena frases sobre o contido 
do relato bíblico.

•  Actividades 1 e 2 do apartado 
«A Biblia» do LD.

  3.2.  Explica a ensinanza do relato 
bíblico «Samuel encontra a 
Deus».

•  Actividades 3, 4 e 5 do apartado
«A Biblia» do LD.

  4.1.  Relaciona as imaxes da obra 
de arte cos personaxes do relato
bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  5.1.  Expresa que significa escoitar 
a nosa conciencia.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
apertura do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o
relato bíblico da 
unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Aplicar estratexias para 
a mellora do 

Realiza exercicios de 
respiración consciente e 



pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente...

atención plena.

Identificar 
potencialidades persoais
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse
desde o coñecemento de
distintos valores.

Desenvolve o valor de 
tomar conciencia.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas
fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións 
formuladas.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Apreciar a beleza nas 
expresións artísticas e 
no cotián.

Valora as obras de arte 
presentes na unidade.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Coñecer que a persoa 
humana necesita e 
pertence a Deus. 

Recoñece a Cristo como 
o camiño que cómpre 
seguir para ser feliz e 
alcanzar a salvación.



6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A sentinela que esperaba a Deus

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O desexo de salvación e Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Samuel atopa a Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Ana ofrece o seu fillo Samuel ao Señor

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Tomar conciencia

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.



7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.
•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 

utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



 
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 2

Título
Descubro as relixións do mundo

Descrición da unidade

A unidade pretende ensinar que as relixións achegan plenitude e sentido da vida ao
ser humano, mellorando a convivencia e desenvolvendo unha cultura e unha moral.
Fai fincapé na importancia de respectar e valorar as diferentes relixións. De aí que 
a proposta sexa a de desenvolver comportamentos que promovan o valor da 
tolerancia.

Temporalización:

13 outubro – 13 novembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Valorar as ensinanzas das relixións que axudan ás persoas a alcanzar a 
felicidade.

  2.  Coñecer as principais expresións relixiosas das orixes e as relixións da 
actualidade.

  3.  Comprender o relato bíblico «A historia de Rut».



  4.  Descubrir e interiorizar o valor da tolerancia.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 1. O 
sentido relixioso 
do home
•  A plenitude do 

ser humano está 
na relación con 
Deus. 

  1.  Interpretar 
signos, en 
distintas culturas,
que evidencian 
que a plenitude 
humana se 
alcanza na 
relación con 
Deus. 

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 3)

  1.1.  Descobre e explica 
por que os 
enterramentos, as 
pinturas, os ritos e 
os costumes son 
signos da relación 
do home coa 
divindade.

(Bloque 1. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.)

CCL,
CD, 
CAA

  2.  Recoñecer que a 
relación con 
Deus fai a persoa
máis humana.

(Bloque 1. 
Criterio de 
avaliación 4)

  2.1.  Investiga e recolle 
acontecementos da 
historia onde se 
aprecia que o feito 
relixioso foi o motor
de cambios para 
potenciar os dereitos
humanos, a 
convivencia, o 
progreso e a paz.

(Bloque 1. Estándar 
de aprendizaxe 4.1.)

•  O relato bíblico 
«A historia de 

  3.  Ler e 
comprender o 

  3.1.  Desenvolve unha 
ficha sobre o relato.

CCL,
CD,



Rut». relato: «A 
historia de Rut».

CAA,
SIEP

  3.2.  Resume a 
información dunhas 
viñetas sobre a 
historia de Rut.

  3.3.  Recoñece os libros 
da Biblia escritos en 
forma de novela 
relixiosa.

•  A Biblia e a 
arte: os símbolos
cristiáns.

  4.  Saber que 
expresan os 
símbolos das 
relixións.

  4.1.  Relaciona os 
símbolos das 
relixións co seu 
significado.

CCL, 
CAA,
CEC

•  O valor da 
tolerancia.

  5.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da 
tolerancia.

  5.1.  Autoavalía o seu 
nivel de tolerancia 
por medio dun 
cuestionario. 

CCL,
CAA, 
CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Descobre e explica por que os 
enterramentos, as pinturas, os 
ritos e os costumes son signos 
da relación do home coa 
divindade. (Bloque 1. Estándar
de aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Investiga e recolle 
acontecementos da historia 
onde se aprecia que o feito 
relixioso foi o motor de 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.



cambios para potenciar os 
dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a 
paz. (Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.)

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  3.1.  Desenvolve unha ficha sobre 
o relato.

•  Actividade 1 do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.2.  Resume a información dunhas
viñetas sobre a historia de Rut.

•  Actividade 2 do apartado «A 
Biblia» do LD.

  3.3.  Recoñece os libros da Biblia 
escritos en forma de novela 
relixiosa.

•  Actividades 3 e 4 do apartado 
«A Biblia» do LD.

  4.1.  Relaciona os símbolos das 
relixións co seu significado.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do  LD.

  5.1.  Autoavalía o seu nivel de 
tolerancia por medio dun 
cuestionario.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato 
bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.



Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e 
as motivacións persoais
en favor da 
aprendizaxe.

Desenvolve as tarefas 
con ánimo nun clima de 
participación.

Identificar 
potencialidades 
persoais como aprendiz:
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse
desde o coñecemento 
de distintos valores.

Autoavalía o seu nivel 
de tolerancia.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social 
e sentido ético no 
traballo.

Participa, seguindo 
unhas normas, en 
diálogos e exposicións 
sobre temas dados.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza unha colaxe.

Cultural e histórica Coñecer e apreciar os 
valores e as virtudes 
xerados polas relixións.

Comprende e valora o 
feito relixioso na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Explica como as 
relixións promoven os 
dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso 



e a paz.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir que a 
plenitude do ser 
humano está na relación
con Deus.

Recoñece as achegas 
das relixións.

6. TAREFAS

  Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Buda e as súas ensinanzas

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: As achegas das relixións á humanidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A historia de Rut

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Os símbolos das relixións

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observación e descrición da obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A tolerancia.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).



•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 3

Título
Valores e ensinanzas de Deus na Biblia

Descrición da unidade
A  unidade  parte  do  recoñecemento  do  pobo  de  Israel  como  depositario  da
sabedoría de Deus. Os libros sapienciais transmitíronnos unhas ensinanzas que nos
axudan a reflexionar sobre o sentido da vida e chegan a mellorar a convivencia na
historia da humanidade. Un relato que serve de modelo é o de Xob, que nos ensina
que a fe en Deus axuda a ser felices, a ter paciencia e esperanza, e a superar as
dificultades. A literatura sapiencial invítanos a practicar valores e comportamentos
como o da comprensión, que nos fai situarnos no lugar do outro para axudalo nos
seus problemas.

Temporalización:

16 novembro – 22 decembro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



  1.  Identificar o pobo de Israel como depositario da sabedoría de Deus. 

  2.  Coñecer e descubrir que os libros sapienciais transmiten valores e 
comportamentos que melloran as persoas e axudan a reflexionar sobre a vida e 
a dar resposta aos problemas desde un compromiso persoal e social concreto.

  3.  Valorar a ensinanza do relato bíblico «Xob e o sentido da vida».

  4.  Apreciar a importancia de practicar o valor da comprensión.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na 
historia
•  O pobo de Israel 

como depositario 
da sabedoría de 
Deus. 

•  Os libros 
sapienciais 
enriquecen a 
humanidade.

  1.  Descubrir e 
apreciar a 
riqueza dos 
textos sapienciais
na historia.

(Bloque 2. 
Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Identifica e valora 
expresións 
recollidas nos libros
sapienciais que 
enriquecen e 
melloran a persoa.

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 1. 1.)

CCL,
CD, 
CAA

  1.2.  Investiga e 
contrasta a 
sabedoría popular 
con expresións da 
sabedoría de Israel, 
emitindo un xuízo 
persoal. 

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 1. 2.)

  1.3.  Propón, dialogando
cos seus 
compañeiros e 



compañeiras, 
situacións e 
comportamentos 
onde se expresa a 
riqueza humana que
aparece nos textos 
sapienciais.

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 1. 3.)

•  O relato bíblico 
«Xob e o sentido 
da vida».

  2.  Comprender o 
relato bíblico 
«Xob e o sentido 
da vida».

  2.1.  Describe os 
acontecementos do 
relato bíblico.

CCL,
CAA,
CSC

  2.2.  Relaciona a 
ensinanza do relato 
bíblico coa vida 
diaria.

•  A Biblia e a arte: 
A historia de Xob

  3.  Interpretar dúas 
obras 
relacionadas coa 
historia de Xob.

  3.1.  Realiza unha 
descrición sobre o 
que expresan dúas 
obras de arte.

CCL,
CAA,
CEC

•  O valor da 
comprensión.

  4.  Identificar 
comportamentos 
para practicar o 
valor da 
comprensión.

  4.1.  Explica 
comportamentos 
para practicar o 
valor da 
comprensión.

CCL,
CAA, 
CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro dixital (LD) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Identifica e valora expresións •  Actividades da dobre páxina de 



recollidas nos libros sapienciais
que enriquecen e melloran a 
persoa. (BLOQUE 2. Estándar 
de avaliación 1. 1.)

contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Investiga e contrasta a 
sabedoría popular con 
expresións da sabedoría de 
Israel, emitindo un xuízo 
persoal. (BLOQUE 2. Estándar 
de avaliación 1. 2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do LD.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.3.  Propón, dialogando cos seus 
compañeiros e compañeiras, 
situacións e comportamentos 
onde se expresa a riqueza 
humana que aparece nos textos 
sapienciais. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 1. 3.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do LD.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Describe os acontecementos 
do relato bíblico.

•  Actividades 1 e 2 do apartado 
«A Biblia» do LD.

  2.2.  Relaciona a ensinanza do 
relato bíblico coa vida diaria.

•  Actividades 3 e 4 do apartado 
«A Biblia» do LD.

  3.1.  Realiza unha descrición sobre 
o que expresan dúas obras de 
arte.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do LD.

  4.1.  Explica comportamentos para 
practicar o valor da 
comprensión.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do LD.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector:Gozar coa Comprende e goza da 



lectura. historia e o relato bíblico
da unidade.

Respectar as normas de
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Elabora unha selección 
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en 
ámbitos de 
participación 
establecidos.

Participa de forma 
cooperativa traballando 
en grupos de catro 
compañeiros e 
compañeiras.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Dirimir a necesidade de
axuda en función da 
dificultade da tarefa. 

Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de tarefas.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Apreciar a beleza nas 
expresións artísticas e 
no cotián.

Selecciona e presenta á 
clase imaxes de arte.



Cultural e histórica Coñecer e apreciar as 
achegas do pobo de 
Israel como depositario
da revelación de Deus.

Describe as ensinanzas 
descubertas na literatura 
sapiencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Explica como os libros 
sapienciais conteñen 
valores e 
comportamentos que 
melloran a convivencia.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a revelación 
de Deus na historia.

Recoñece a presenza de 
Deus na Biblia.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Pinocchio, un neno de verdade

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: As ensinanzas de Deus nos libros sapienciais

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Xob e o sentido da vida

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A historia de Xob

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A comprensión

•  Realizamos as actividades do LD.



•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando

•  Practicamos o valor do diálogo en grupo.

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 8: Investigo en Internet

•  Xogamos e descubrimos a arte cristiá coas TIC. 

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual

•  Desenvolvemos a espiritualidade co silencio. 

•  Realizamos as actividades do LD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional.

•  Dialogamos en grupo sobre os sentimentos. 

•  Realizamos as actividades do LD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 4

Título
Atopa a Deus na cultura

Descrición da unidade
A unidade móstranos  a  profunda relación entre  Xesucristo  e  Deus:  Xesucristo,
como  centro  da  Historia  da  Salvación,  é  en  quen  Deus  se  revelou  de  forma
completa. El desvélanos, nos evanxeos, os trazos do Pai. Ao amigo de Xesús foille
revelado o misterio da Santísima Trindade. O valor de contemplar achéganos a
Deus e dános paz interior.

Temporalización:

8 xaneiro – 29 xaneiro

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir que Xesucristo é o centro da Historia de Salvación.

  2.  Recoñecer os trazos de Deus Pai revelados por Xesús.



  3.  Ler con atención o relato bíblico «Os amigos de Xesús».

  4.  Mostrar interese por practicar o valor de contemplar. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación 
•  Xesucristo desvela 

o Pai. 

  1.  Distinguir que a 
través de Xesús 
encontramos a 
Deus.

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Busca nos 
discursos do 
evanxeo de Xoán 
frases que 
expresan a 
relación de Xesús 
co Pai e esfórzase 
por comprender o 
seu significado.

(Bloque 3. 
Estándar de 
avaliación 1. 1.)

CCL,

CD, 

CAA,

CEC

  1.2.  Identifica e 
sintetiza os trazos 
que Xesús desvela
do Pai nos 
discursos do 
evanxeo de Xoán.

(Bloque 3. 
Estándar de 
avaliación 1. 2.)

•  O relato bíblico 
«Os amigos de 
Xesús».

  2.  Descubrir a 
ensinanza do 
relato bíblico 

  2.1.  Recorre a citas 
bíblicas para 
extraer trazos de 

CCL,

CAA,



«Os amigos de 
Xesús».

Deus Pai. CSC

  2.2.  Dialoga sobre a 
ensinanza do 
relato bíblico da 
unidade.

•  A Biblia e a arte: A
Santísima 
Trindade.

  3.  Interpretar un 
cadro sobre a 
Coroación da 
Virxe María no 
que aparece a 
Santísima 
Trindade.

  3.1.  Realiza unha 
descrición sobre o
que expresa un 
cadro.

CCL,

CAA,

CEC

•  O valor de 
contemplar.

  4.  Descubrir en que
consiste o valor 
de contemplar.

  4.1.  Expresa o que 
experimenta 
cando considera 
obras de arte.

CCL,

CAA, 

CSC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Busca nos discursos do 
evanxeo de Xoán frases que 
expresan a relación de Xesús 
co Pai e esfórzase por 
comprender o seu significado. 
(BLOQUE 3. Estándar de 
avaliación 1. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Identifica e sintetiza os trazos 
que Xesús desvela do Pai nos 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.



discursos do evanxeo de Xoán.
(BLOQUE 3. Estándar de 
avaliación 1. 2.)

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Recorre a citas bíblicas para 
extraer trazos de Deus Pai.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  2.2.  Dialoga sobre a ensinanza do 
relato bíblico da unidade.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Realiza unha descrición sobre
o que expresa un cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  4.1.  Expresa o que experimenta 
cando considera obras de arte.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do A.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, as normas 
ortográficas e as 
gramaticais para 
elaborar textos escritos.

Desenvolve as 
actividades utilizando as
estruturas lingüísticas e 
as normas ortográficas e 
gramaticais apropiadas 
ao nivel.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe.

Goza coa consecución 
dos seus traballos.  



Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes 
conscientes e 
gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento dos 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Expresar sentimentos e 
emocións desde 
códigos artísticos.

Considera obras de arte 
manifestando os seus 
sentimentos.

Cultural e histórica Coñecer e valorar os 
trazos que Xesús 
desvela do Pai.

Describe as ensinanzas 
descubertas nos 
discursos do evanxeo de 
Xoán.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Vivencia os valores 
presentes na unidade.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Recoñece a presenza de 
Deus na Biblia.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Leonardo da Vinci, un grande artista

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.



Tarefa 2: Xesucristo e Deus

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Os amigos de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Santísima Trindade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Contemplar

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.



8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).



1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 5

Título
Alégrame comportarme ben

Descrición da unidade
A unidade mostra  a superación por parte  de Xesús  das tentacións,  que son un
obstáculo ao cumprimento do plan de Deus; o mesmo nos acontece ás persoas, que
debemos imitar o comportamento de Xesús para enfrontarnos a situacións nas que
nos sentimos con frecuencia tentados. Os cristiáns descubrimos unha moral cristiá
que nos axuda a superar a tentación e nos ensina o auténtico valor da vida e a
dignidade humana.

Temporalización:

1 febreiro- 5 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Descubrir a moral cristiá como resposta ao amor e a vontade de Deus.

  2.  Coñecer que Xesucristo é o modelo que cómpre seguir para superar as 
tentacións.

  3.  Comprender o relato bíblico «As tentacións de Xesús».

  4.  Descubrir e identificar o valor da dignidade humana.



3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación
•  As tentacións de 

Xesús: obstáculo ao
cumprimento do 
plan de Deus.

  1.  Esforzarse por 
comprender que
Xesús ten que 
vencer 
obstáculos 
externos para 
realizar a 
vontade de 
Deus.

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 2)

  1.1.  Compara as 
dificultades que 
tivo Xesús na súa
vida para 
obedecer o Pai 
con situacións 
que viven os 
seres humanos.

(Bloque 3. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

CCL,

CAA,

CEC

•  O relato bíblico 
«As tentacións de 
Xesús».

  2.  Ler e 
comprender a 
historia bíblica 
«As tentacións 
de Xesús».

  2.1.  Explica a 
ensinanza do 
relato bíblico.

CCL,

CD,

CAA,

CSC
  2.2.  Describe 

tentacións 
presentes na 
sociedade actual.

•  A Biblia e a arte: 
As tentacións de 
Xesús.

  3.  Analizar a 
historia presente
nunha obra de 
arte.

  3.1.  Expresa 
oralmente o 
contido dun 
cadro.

CCL,

CAA, 

CEC

•  O valor da 
dignidade humana.

  4.  Recoñecer o 
valor da 
dignidade 
humana.

  4.1.  Analiza, de 
forma 
cooperativa, a 
práctica da 

CCL,

CAA,

CSC



dignidade 
humana no grupo 
clase.

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Compara as dificultades que 
tivo Xesús na súa vida para 
obedecer o Pai con situacións 
que viven os seres humanos. 
(BLOQUE 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado «Repaso
a unidade».

  2.1.  Explica a ensinanza do relato
bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  2.2.  Describe tentacións 
presentes na sociedade actual.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Expresa oralmente o contido 
dun cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  4.1.  Analiza, de forma 
cooperativa, a práctica da 
dignidade humana no grupo 
clase.

•  Actividades do apartado «Valores
humanos e cristiáns» do A.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende a historia e o
relato bíblico da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e
as motivacións persoais
en favor da 
aprendizaxe.

Realiza os exercicios de 
forma entusiasta 
mostrando o seu grao de 
consecución na 
aprendizaxe.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento de 
distintos valores.

Pon en práctica no grupo
clase o valor da 
dignidade humana.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Optimizar recursos 
persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Selecciona con criterio 
propio para o bo termo 
das cuestións 
formuladas.



Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza de forma 
cooperativa un mural con
boas noticias.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Recoñece a Xesús como 
modelo a seguir para 
superar as tentacións.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: O homiño de papel

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Xesús e a moral cristiá

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.



Tarefa 3: A Biblia: As tentacións de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: As tentacións de Xesús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A dignidade humana

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:



•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 6

Título
Aprendo a ser misioneiro de Xesús

Descrición da unidade
A unidade presenta a Igrexa como a continuadora da misión salvífica de Xesús.
Por  medio  do  estudo  da  experiencia  misioneira  dos  primeiros  cristiáns  e  do
apóstolo San Paulo, ofrécensenos modelos e comportamentos que os cristiáns da
actualidade debemos seguir  para colaborar  na misión da Igrexa,  recoñecendo o
valor da santidade.

Temporalización:

8 marzo – 26 marzo

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Comprender que a Igrexa ten como tarefa continuar a misión salvadora de 
Xesús.



  2.  Coñecer as orixes da Igrexa e a súa tripla misión.

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «A vida de San Paulo».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor da santidade.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación
•  Xesús envía os 

discípulos para 
continuar coa súa 
misión salvífica.

  1.  Comprender 
que a misión de 
Xesús continúa 
na Igrexa. 

(Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 3)

  1.1.  Localiza e explica 
a misión apostólica
nas expresións de 
Xesús recollidas 
nos evanxeos 
sinópticos.

(Bloque 3. 
Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

CCL,

CD, 

CAA

  1.2.  Constrúe un mapa 
comparativo das 
accións de Xesús e 
as da Igrexa. 

(Bloque 3. 
Estándar de 
aprendizaxe 3.2.)

•  O relato bíblico «A
vida de San 
Paulo».

  2.  Ler e 
comprender o 
relato: «A vida 
de San Paulo».

  2.1.  Resume a 
ensinanza que 
transmite o relato 
«A vida de San 
Paulo».

CCL,

CD,

CAA,

SIEP
  2.2.  Describe 

comportamentos 



para colaborar coa 
misión da Igrexa. 

•  A Biblia e a arte: 
O colexio 
apostólico.

  3.  Coñecer quen 
forma o colexio 
apostólico e a 
súa misión.

  3.1.  Localiza nunha 
obra escultórica 
personaxes do 
colexio apostólico.

CCL, 

CD,

CAA,

CEC  3.2.  Investiga o nome 
dos doce membros 
do colexio 
apostólico.

•  O valor da 
santidade.

  4.  Recoñecer e 
interiorizar o 
valor da 
santidade.

  4.1.  Obtén datos sobre 
o significado do 
seu nome e sobre o
seu santo ou santa.

CCL,

CD,

CAA, 

CSC, 

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias:  

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Selección de evidencias para o 
portfolio

  1.1.  Localiza e explica a misión 
apostólica nas expresións de 
Xesús recollidas nos evanxeos 
sinópticos. (Bloque 3. Estándar
de aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Constrúe un mapa 
comparativo das accións de 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.



Xesús e as da Igrexa.  (Bloque 
3. Estándar de aprendizaxe 
3.2.)

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  2.1.  Resume a ensinanza que 
transmite o relato «A vida de 
San Paulo».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  2.2.  Describe comportamentos 
para colaborar coa misión da 
Igrexa.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Localiza nunha obra 
escultórica personaxes do 
colexio apostólico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  3.2.  Investiga o nome dos doce 
membros do colexio 
apostólico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  4.1.  Obtén datos sobre o 
significado do seu nome e 
sobre o seu santo ou santa.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do A.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico 
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.



Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

Elabora unha selección de
actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes 
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e 
exposicións sobre temas 
dados.

Ser constante no traballo
superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Confecciona un convite 
para celebrar o día do seu 
santo.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes 
do patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación.

Expresa como Xesús 
envía os discípulos para 
continuar coa súa misión 
salvífica.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)



Tarefa 1: O exemplo dunha deportista cristiá

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: Xesús e a misión da Igrexa

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: A vida de San Paulo

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O colexio apostólico

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A santidade

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Coopero coa Xornada da Infancia Misioneira

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Investigo en Internet: participo nun cinefórum sobre os valores



•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Desenvolvo a miña espiritualidade coa 
meditación

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Valoro e vivo o sentimento de amizade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.



Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 7

Título
Alégrame vivir en familia

Descrición da unidade
A presente unidade introdúcenos no estudo dos sacramentos de servizo e no que
achegan á misión da Igrexa. Mediante o sacramento do Matrimonio, os cónxuxes
cristiáns adquiren un compromiso concreto no que o propio Xesús se fai presente e
axuda  a  solucionar  os  problemas  desta  primeira  Igrexa  doméstica.  Desde  esta
perspectiva, a Igrexa católica convídanos, a partir da solidariedade, a recoñecer e
practicar o valor de apadriñar.

Temporalización:



6 abril – 30 abril

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Identificar os sacramentos do Matrimonio, a Confirmación e a Orde como os 
sacramentos de servizo.

  2.  Comprender que a celebración do sacramento do Matrimonio compromete os 
bautizados a facer medrar e propagar o Pobo de Deus.

  3.  Relacionar o relato bíblico «O milagre da voda de Caná» co sacramento do 
matrimonio.

  4.  Apreciar a importancia de practicar o valor de apadriñar.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa
•  Os sacramentos ao 

servizo da misión 
da Igrexa: 
Confirmación, Orde
e Matrimonio.  

  1.  Diferenciar a 
achega dos 
sacramentos de 
servizo á misión 
da Igrexa.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Coñece e explica
con exemplos a 
razón pola que 
Confirmación, 
Orde e 
Matrimonio están 
ao servizo da 
Igrexa.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 1. 1.)

CCL,

CD, 

CAA,

CSC

  1.2.  Aprende e 
diferencia os 
signos e os 
momentos 
celebrativos da 



Confirmación, a 
Orde e o 
Matrimonio.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 1. 2.)

•  O relato bíblico «O 
milagre da voda de 
Caná».

  2.  Comprender o 
relato bíblico «O
milagre da voda 
de Caná».

  2.1.  Describe os 
acontecementos e 
a ensinanza do 
relato bíblico.

CCL,

CAA,

CSC

  2.2.  Relaciona a 
ensinanza do 
relato bíblico coa 
vida diaria.

•  A Biblia e a arte: A 
voda de Caná.

  3.  Describir un 
cadro sobre a 
voda de Caná.

  3.1.  Realiza unha 
descrición sobre 
os elementos dun 
cadro.

CCL,

CAA,

CEC

•  O valor de 
apadriñar.

  4.  Identificar 
accións 
solidarias da 
Igrexa católica.

  4.1.  Investiga en 
Internet a 
solidariedade de 
apadriñar.

CCL,

CD,

CAA, 

CSC,

SIEP

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio



  1.1.  Coñece e explica con 
exemplos a razón pola que 
Confirmación, Orde e 
Matrimonio están ao servizo da 
Igrexa. (BLOQUE 4. Estándar 
de avaliación 1. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Aprende e diferencia os signos
e os momentos celebrativos da 
Confirmación, da Orde e do 
Matrimonio.  (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 1. 2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Describe os acontecementos e 
a ensinanza do relato bíblico.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  2.2.  Relaciona a ensinanza do 
relato bíblico coa vida diaria.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Realiza unha descrición sobre 
os elementos dun cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  4.1.  Investiga en Internet a 
solidariedade de apadriñar.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do A.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos
da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Respectar as normas de
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 

Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas.



interlocutor...

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Xestionar os recursos e
as motivacións persoais
en favor da 
aprendizaxe.

Desenvolve as tarefas 
con ánimo nun clima de 
participación.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en 
ámbitos de 
participación 
establecidos.

Participa de forma 
cooperativa traballando 
en grupo.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Dirimir a necesidade de
axuda en función da 
dificultade da tarefa. 

Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de tarefas.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Confecciona unha 
tarxeta de convite a unha
voda.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultura- 
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.



Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala 
de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a 
permanencia de 
Xesucristo na Historia 
da Igrexa.

Recoñece a presenza de 
Xesucristo no 
sacramento do 
Matrimonio.

6. TAREFAS

Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: Un matrimonio cristián exemplar

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: O sacramento do Matrimonio

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: O milagre da voda de Caná

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A voda de Caná

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Apadriñar

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.



Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).



•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 8

Título
Servimos á Igrexa

Descrición da unidade
A presente unidade continúa o estudo dos sacramentos de servizo. Mediante os
sacramentos da Orde e a Confirmación, os cristiáns adquirimos o compromiso de
sermos misioneiros, xa que participamos do mesmo espírito de Xesús na Igrexa.
Desde o recoñecemento desta comuñón, a Igrexa católica convídanos a colaborar
na tarefa evanxelizadora.

Temporalización:

3 maio – 28 maio

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Apreciar os comportamentos que se realizan para servir a Igrexa.

  2.  Coñecer os sacramentos da Confirmación e da Orde Sacerdotal.

  3.  Ler con atención o relato bíblico «Pentecoste».

  4.  Mostrar interese por practicar o valor de evanxelizar. 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC



BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa
•  Os sacramentos ao 

servizo da misión 
da Igrexa: 
Confirmación, Orde
e Matrimonio.

  1.  Diferenciar a 
achega dos 
sacramentos de 
servizo á misión 
da Igrexa.

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 1)

  1.1.  Coñece e explica
con exemplos a 
razón pola que 
Confirmación, 
Orde e 
Matrimonio están 
ao servizo da 
Igrexa.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 1. 1.)

CCL,
CAA,
CEC

  1.2.  Aprende e 
diferencia os 
signos e os 
momentos 
celebrativos da 
Confirmación, a 
Orde e o 
Matrimonio.

(Bloque 4. 
Estándar de 
avaliación 1. 2.)

•  O relato bíblico 
«Pentecoste».

  2.  Descubrir a 
ensinanza do 
relato bíblico 
«Pentecoste».

  2.1.  Describe os 
efectos que 
produce o 
Espírito Santo.

CCL,
CAA,
CSC,
CEC

  2.2.  Relaciona 
Pentecoste co 
sacramento da 
Confirmación.

•  A Biblia e a arte: 
Pentecoste.

  3.  Interpretar un 
cadro sobre a 
vinda do Espírito
Santo.

  3.1.  Realiza unha 
descrición sobre o
que expresa un 
cadro.

CCL,
CAA,
CEC

•  O valor de 
evanxelizar.

  4.  Descubrir en 
que consiste o 
valor de 
evanxelizar.

  4.1.  Participa nun 
cinefórum sobre a
evanxelización.

CCL,
CAA, 
CSC,
CEC



4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Selección de evidencias para o
portfolio

  1.1.  Coñece e explica con 
exemplos a razón pola que 
Confirmación, Orde e 
Matrimonio están ao servizo da
Igrexa. (BLOQUE 4. Estándar 
de avaliación 1. 1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Aprende e diferencia os signos
e os momentos celebrativos da 
Confirmación, a Orde e o 
Matrimonio. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 1. 2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  2.1.  Describe os efectos que 
produce o Espírito Santo.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  2.2.  Relaciona Pentecoste co 
sacramento da Confirmación.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.1.  Realiza unha descrición sobre 
o que expresa un cadro.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  4.1.  Participa nun cinefórum sobre 
a evanxelización.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do A.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Utilizar o coñecemento 
das estruturas 
lingüísticas, das normas
ortográficas e das 
gramaticais para 
elaborar textos escritos.

Desenvolve as 
actividades utilizando as 
estruturas lingüísticas e 
as normas ortográficas e 
gramaticais apropiadas 
ao nivel.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe.

Goza coa consecución 
dos seus traballos.  

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento dos 
distintos valores.

Interioriza os valores 
presentes na unidade.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social 
e sentido ético no 
traballo.

Participa nun cinefórum 
seguindo as pautas 
establecidas.

Conciencia e 
expresións culturais

Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

Realiza un cartel sobre o
Espírito Santo e 
Pentecoste.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 



importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no nivel 
mundial.

expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a 
permanencia de 
Xesucristo na Historia 
da Igrexa.

Recoñece a presenza do 
Espírito Santo nos 
sacramentos da Orde e a 
Confirmación.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: San Francisco Xavier

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A Confirmación e a Orde Sacerdotal

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Pentecoste

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Pentecoste

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Evanxelizar



•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.



9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

  

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 9

Título
Xesús, grazas pola túa resurrección

Descrición da unidade
A unidade móstranos como o acontecemento da Resurrección de Xesucristo nos
impulsa  a  ser  as  súas  testemuñas,  dános  a  esperanza  de  vivir  eternamente  con
Deus.  Cristo  resucitado está  presente  na Eucaristía,  acompáñanos na nosa vida
diaria e dános forzas para practicar a súa mensaxe. A Pascua convídanos a vivir o
camiño da resurrección, prestando especial atención ao valor da saúde.

Temporalización:

31 maio – 22 xuño

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



  1.  Tomar conciencia de que a festa cristiá de Pascua axuda a atoparse con Deus e
a vivir máis unidos con El.

  2.  Coñecer os froitos da Pascua que nos impulsan a ser testemuñas da 
resurrección de Xesucristo e a comprometernos cos demais.

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «O camiño de Emaús».

  4.  Descubrir e interiorizar o valor da saúde.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE

Competencias clave (CC): 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 (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa
•  A Pascua, tempo 

de resurrección. Os
froitos da 
resurrección de 
Xesús: a alegría e a
paz. Os cristiáns, 
testemuñas da 
resurrección. 

  1.  Identificar os 
trazos do tempo
litúrxico da 
Pascua. 

(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 2) 

  1.1.  Sinala e explica os
principais signos 
pascuais.

(Bloque 4. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.1.)

CCL,

CD, 

CAA,

CEC

  1.2.  Crea unha 
composición onde 
se exprese a alegría
e a paz que 
experimentaron os 
discípulos ao 
encontrarse co 
Resucitado.

(Bloque 4. 
Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

  2.  Recoñecer e 
valorar o 
cambio de vida 

  2.1.  Selecciona 
testemuños de 
cristiáns e xustifica



xerado polo 
encontro co 
Resucitado. 
(Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 3)

o cambio xerado 
polo encontro co 
Resucitado.

(Bloque 4. 
Estándar de 
aprendizaxe 3.1.)

•  O relato bíblico 
«Os discípulos de 
Emaús».

  3.  Ler e 
comprender o 
relato: «Os 
discípulos de 
Emaús».

  3.1.  Resume a 
ensinanza que 
transmite o relato 
«Os discípulos de 
Emaús». 

CCL,

CD,

CAA,

CSC
  3.2.  Aplica a ensinanza

descuberto á vida 
persoal.

•  A Biblia e a arte: 
O ceo e a vida 
eterna.

  4.  Contemplar e 
interpretar unha 
pintura sobre o 
ceo.

  4.1.  Identifica os 
personaxes que 
aparecen nunha 
obra artística.

CCL, 

CAA,

CEC

  4.2.  Interpreta o 
significado 
teolóxico dunha 
obra artística. 

•  O valor da saúde.   5.  Adquirir 
hábitos que 
afiancen o valor
da saúde.

  5.1.  Expresa a 
importancia de 
coidar o noso 
corpo e dar grazas 
a Xesucristo por 
estar sans.

CCL,

CAA, 

CSC, 

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de 
avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o 
seguimento do desenvolvemento de cada estándar, propoñemos as seguintes 
evidencias: 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

Estándares de aprendizaxe Selección de evidencias para o



avaliables portfolio

  1.1.  Sinala e explica os principais 
signos pascuais. (Bloque 4. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  1.2.  Crea unha composición onde 
se exprese a alegría e a paz que
experimentaron os discípulos 
ao atoparse co Resucitado. 
(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  2.1.  Selecciona testemuños de 
cristiáns e xustifica o cambio 
xerado polo encontro co 
Resucitado. (Bloque 4. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.)

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A.

•  Actividades do apartado 
«Repaso a unidade».

  3.1.  Resume a ensinanza que 
transmite o relato «Os 
discípulos de Emaús».

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  3.2.  Aplica a ensinanza descuberta
á vida persoal.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia» do A.

  4.1.  Identifica os personaxes que 
aparecen nunha obra artística.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  4.2.  Interpreta o significado 
teolóxico dunha obra artística.

•  Actividades do apartado «A 
Biblia e a arte» do A.

  5.1.  Expresa a importancia de 
coidar o noso corpo e dar 
grazas a Xesucristo por 
estarmos sans.

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A.

•  Actividades do apartado 
«Valores humanos e cristiáns» 
do A.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Comunicación 
lingüística

Comprender o sentido 
dos textos escritos.

Escoita, comprende e 
dialoga sobre os 
contidos da unidade.

Plan lector: Gozar coa 
lectura.

Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico
da unidade.

Expresar oralmente, de 
xeito ordenado e claro, 
calquera tipo de 
información. 

Expresa correctamente 
as ensinanzas presentes 
nos textos e os contidos 
traballados en clase.

Competencia dixital Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Usa adecuadamente 
Internet para a 
elaboración de 
actividades TIC.

Aprender a aprender Desenvolver as 
distintas intelixencias 
múltiples.

Elabora unha selección 
de actividades sobre 
intelixencias múltiples.

Identificar 
potencialidades 
persoais como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes
e gratificantes. 

Competencias sociais
e cívicas

Educación en valores: 
Aprender a 
comportarse desde o 
coñecemento de 
distintos valores.

Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Actuar con 
responsabilidade social 
e sentido ético no 
traballo.

Participa, seguindo 
unhas normas, en 
diálogos e exposicións 
sobre temas dados.

Ser constante no 
traballo superando as 
dificultades.

Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos.

Conciencia e Elaborar traballos e Realiza debuxos e 



expresións culturais presentacións con 
sentido estético.

colaxes relacionadas con
contidos estudados.

Cultural e histórica Mostrar respecto cara 
ás obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial.

Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, 
cultural, estética, 
teolóxica e vivencial.

Competencia 
humanizadora e ético-
moral

Concibir unha escala de
valores propia e actuar 
conforme a ela.

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns.

Competencia de 
sentido transcendente

Descubrir a 
permanencia de 
Xesucristo na Historia 
da Igrexa.

Expresa a importancia da
experiencia pascual para 
o cristián.

6. TAREFAS

 Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD)

Tarefa 1: A última folla

•  Identificamos as ideas previas no LD.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD.

Tarefa 2: A resurrección e a Pascua cristiá

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Complementamos con actividades da PD.

•  Complementamos con fichas de reforzo e de ampliación dos RF.

Tarefa 3: A Biblia: Os discípulos de Emaús

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como 
propón a PD.

•  Complementamos con actividades da PD 



Tarefa 4: A Biblia e a arte: O ceo e a vida eterna

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Observamos e describimos a obra de arte.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A saúde

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

Tarefa 6: Repaso da unidade

•  Realizamos as actividades da unidade do LD.

•  Complementamos coas actividades da PD.

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Investigo os sacramentos na Biblia.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

Tarefa 8: Investigo en Internet: Investigo os sacramentos en Internet.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Desenvolvo a miña espiritualidade coa 
arte.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Valoro e vivo o sentimento de empatía.

•  Realizamos as actividades do LD.

•  Realizamos outras actividades propostas na PD.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais.



•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e 
utilizar as estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado
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 profesorado.

8. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
área de Relixión:

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación.

•  Libro de oracións.

•  Murais.

Recursos dixitais

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables.

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos.

Actividades complementarias e extraescolares

•  Actividades do libriño de oracións.

•  Actividades da proposta didáctica.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade).

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).
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