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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

INTRODUCIÓN

A finalidade da educación é acadar o máximo desenvolvemento  das
capacidades e posibilidades do alumno/a, respetando as diferencias individuais.

Na educación primaria debemos facilitarlle aos alumnos/nas as aprendizaxes
da expresión e da comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de
nocións  básicas  da  cultura,  os  hábitos  de  convivencia,  de  estudo  e  de  traballo,  o
sentido  artístico,  a  creatividade  e  a  afectividade,  co  fin  de  garantir  unha  formación
integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e de preparalo
para cursar con aproveitamento a educación secundaria obrigatoria.

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das experiencias e as
aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo.

A programación é un instrumento imprescindible no traballo didáctico e ,por  
conseguinte,  sempre será  o  punto  de  mira  da  avaliación.  Unha  reflexión  constante 
sobre a posta en práctica das unidades da programación axudará a mellorar a práctica 
educativa.  Unha  programación  nunca  será  pechada,  senón  que,  polo  contrario,no 
momento  da  súa  confección  habería  que  ter  sempre  presente  este  concepto  de 
carácter aberto e mellorable adaptándose as características dos nosos alumnos.

A presente programación estará baseada na Lei Orgánica 8/2013 do 9 de
decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE) e na Orde do 23 de xullo de
2014 pola que se regula a súa implantación.

CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Características do contorno

O colexio ubícase na rúa Alcalde Salorio Suárez nº 28 da cidade de A Coruña.
Está  emprazado  nun  gran  barrio  moderno  e  en  vías  de  expansión,  entre  a  zona
industrial  da  cidade  (Refinería,  Polígonos  industriais, …)  e  a  zona  comercial  (Rúa
Barcelona e Os Rosais).

1.2 Contorno económico

As  familias  pertencen  á  clase  media  predominando  as  parellas  novas  onde
traballan ámbolos dous, cunha media de un ou dous fillos. Adícanse principalmente a
traballar no sector servicios, industrial e funcionariado, aínda que existe unha minoría
de baixo poder adquisitivo debido ao paro e a outras circunstancias.

1.3 Características do Centro

Trátase dun centro público plurilingüe de Ed. Infantil e Primaria, adscrito ao IES
Agra do Orzán.



A etapa de Educación Infantil conta con 9 unidades e etapa de Educación
Primaria con 19 unidades

1.4  Alumnado

O nivel de 5º de Primaria está formado por 74 alumnos/as repartidos en tres  
aulas. Os  grupos  son  bastante  heteroxéneos. Tres alumns son repetidoras de 5º de
primaria. Non hai alumnos con necesidades educativas especiais.  Existen outros que
reciben reforzo educativo fóra da aula  por  presentar dificultades de aprendizaxe en
diferentes materias.

Os alumnos deste nivel que o necesiten tamén reciben reforzo dentro da aula, ao
longo do curso por profesoras do mesmo nivel. 

En todo momento, aparte da reunión xeral ao comezo do curso cos pais/nais, 
establecerase  unha  relación  fluída   cos mesmos  a  través  das  titorías,  axendas  ou 
Telegram sobre a evolución do alumno. Trátase de ir detectando os problemas que 
poidan  xurdir  no  alumnado  non  soamente  relacionado  coa  súa  aprendizaxe,  senón 
tamén na súa interación cos compañeiros ou co resto da comunidade escolar.

2. CONTRIBUCIÓN     AO     DESENVOLVEMENTO     DAS
COMPETENCIAS CLAVE

As competencias clave que se fomentarán ao longo do curso serán as seguintes:

–  1.º Comunicación lingüística (CCL).

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

–  3.º Competencia dixital (CD).

–  4.º Aprender a aprender (CAA).

–   5.º Competencias sociais e cívicas (CSC).

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

–  7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Durante o proceso de ensinanza aprendizaxe, potenciarase o desenvolvemento
da  competencia  de  comunicación  lingüística  e  da  competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 
currículo,  deseñaranse  actividades  de  aprendizaxe  integradas  que  permitan  ao 
alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao 
mesmo tempo.



3. PLAN DE RECUPERACIÓN E ADAPTACIÓN DO CURRICULO

As aprendizaxes imprescindibles non adquiridas durante o curso anterior a causa dos atrasos 

producidos no terceiro trimestre no curso 2019/2020 e que deberán ser obxecto de tratamento 

no curso 2020/2021:

–CCNN, EA(M), EA (P), EF, ING, RECA, VSC

Os estándares das aprendizaxes das áreas anteriores foron acadadas na súa totalidade ao 

longo do curso.

Non foron acadados os estándares de aprendizaxe que forman parte dos perfís competenciais 

das seguintes áreas:

– CCSS 

. A Idade Antiga

. Os romanos na Península Ibérica

. A romanización

. O legado cultural romano

Estos estándares están engadidos na programación didáctica do nivel no bloque 5.

–CLCL 

Non foron acadados os estándares de aprendizaxe que forman parte dos perfís competenciais das 

seguintes áreas:

. Os verbos

. As formas verbais

. Formar o infinitivo e identificar a  conxugación á que pertence

. Identificar o tempo verbal (presente, pasado, futuro) en formas verbais dadas

Estos estándares forman parte da programación didáctica de 5º nivel no bloque 4.

– LGL 

Non foron acadados os estándares de aprendizaxe que forman parte dos perfís competenciais das 

seguintes áreas:

. Os verbos

. As formas verbais

. Formar o infinitivo e identificar a  conxugación á que pertence

. Identificar o tempo verbal (presente, pasado, futuro) en formas verbais dadas

Estos estándares forman parte da programación didáctica de 5º nivel no bloque 4.



- MAT

. Estadística e probabilidade: 

– formular e resolver problemas aplicando la técnica de elaboración e interpretación de datos estadísticos

–  realizar estimación sobre sucesos seguros posibles e imposibles en situacións sencillas na vida cotiá

Estos estándares forman parte da programación didáctica de 5º nivel no bloque 5.

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DOS
PERFÍS COMPETENCIAIS



ÁREA DE MATEMÁTICAS

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

 b

 g

 B1.1. Proposta de pequenas
investigacións en contextos
numéricos, xeométricos e
funcionais.

 B1.1. Describir e analizar
situacións de cambio para
encontrar patróns,
regularidades e leis
matemáticas, en contextos
numéricos, xeométricos e
funcionais, valorando a súa
utilidade para facer
predicións.

 MTB1.1.1. Identifica
patróns, regularidades e
leis matemáticas en
situacións de cambio, en
contextos numéricos,
xeométricos e funcionais.

 
CM
CT

 
CA
A

 b

 g

 B1.2. Achegamento ao método
de traballo científico mediante
o estudo dalgunhas das súas
características e a súa práctica
en situacións sinxelas.

 B1.2 Coñecer algunhas
características do método
do traballo científico en
contextos de situacións
problemáticas a resolver.

 MTB1.2.1. Realiza
estimacións sobre os
resultados esperados e
contrasta a súa validez
valorando as vantaxes e
os inconvenientes do seu
uso.

 
CM
CT

 
CA
A

 b

 e

 g

 B1.3. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes apropiadas e

 B1.3. Desenvolver e cultivar
as actitudes persoais
inherentes ao traballo
matemático.

 MTB1.3.1. Distingue entre
problemas e exercicios e
aplica as estratexias
idóneas para cada caso.

 
CM
CT

 
CSI



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

afrontar as dificultades propias
do traballo científico.

 MTB1.3.2. Iniciase na
formulación de preguntas
e na busca de respostas
apropiadas, tanto no
estudo dos conceptos
coma na resolución de
problemas.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC

 b

 g

 B1.4. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para obter
información, realizar cálculos
numéricos, resolver problemas
e presentar resultados.

 B1.4. Superar bloqueos e
inseguridades ante
resolución de situacións
descoñecidas.

 MTB1.4.1. Toma decisións
nos procesos de
resolucións de problemas
valorando as
consecuencias destas e a
súa conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CSI

 b

 g

 B1.3. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes apropiadas e
afrontar as dificultades propias
do traballo científico.

 B1.5. Reflexionar sobre as
decisións tomadas,
aprendendo para situacións
semellantes futuras.

 MTB1.5.1. Iníciase na
reflexión sobre os
problemas resoltos e os
procesos desenvoltos,
valorando as ideas claves,
aprendendo para
situacións futuras
semellantes.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CSI
EE

BLOQUE 2. NÚMEROS



 b

 e

 g

 h

 B2.1. Números enteiros,
decimais e fraccións.

 B2.2. A numeración romana.

 B2.1. Ler, escribir e ordenar
utilizando razoamentos
apropiados, distintos tipos
de números (romanos,

 MTB2.1.1. Identifica os
números romanos
aplicando o coñecemento
á comprensión de
datacións.

 
CM
CT

 
CC



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B2.3. Orde numérica.
Utilización dos números
ordinais. Comparación de
números.

 B2.4. Nome e grafía dos
números de máis de seis
cifras.

 B2.5. Equivalencias entre os
elementos do sistema de
numeración decimal:
unidades, decenas, centenas
etc.

 B2.6. O sistema de
numeración decimal: valor de
posición das cifras.

 B2.7. O número decimal:
décimas, centésimas e
milésimas.

 B2.8. Fraccións propias e
impropias. Número mixto.
Representación gráfica.

 B2.9. Os números decimais:
valor de posición.

 B2.10. Ordenación de
conxuntos de números de
distinto tipo.

naturais, fraccións e
decimais ata as milésimas).

 MTB2.1.2. Le, escribe e
ordena en textos
numéricos e da vida cotiá,
números (naturais,
fraccións e decimais ata
as milésimas), utilizando
razoamentos apropiados
e interpretando o valor de
posición de cada unha
das súas cifras.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 b

 e

 g

 B2.3. Orde numérica.
Utilización dos números
ordinais. Comparación de
números.

 B2.5. Equivalencias entre os
elementos do sistema de
numeración decimal:
unidades, decenas, centenas
etc.

 B2.11. Concepto de fracción
como relación entre as partes
o todo.

 B2.8. Fraccións propias e
impropias. Número mixto.
Representación gráfica.

 B2.9. Os números decimais:
valor de posición.

 B2.12. Redondeo de números
decimais ás décima, centésima
ou milésima máis próxima.

 B2.13. Redondeo de números
naturais ás decenas, centenas
e millares.

 B2.2. Interpretar diferentes
tipos de números segundo o
seu valor, en situacións da
vida cotiá.

 MTB2.2.1. Interpreta en
textos numéricos e da
vida cotiá, números
(naturais, fraccións e
decimais ata as
milésimas), utilizando
razoamentos apropiados
e interpretando o valor de
posición de cada unha
das súas cifras.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L

 MTB2.2.2. Ordena
números enteiros,
decimais e fraccións
básicas por comparación,
representación na recta
numérica e
transformación duns
noutros.

 
CM
CT



 g  B2.14. Fraccións equivalentes,
redución de dúas ou máis
fraccións a común
denominador.

 B2.3. Realizar operacións e
cálculos numéricos
mediante diferentes
procedementos, incluído o
cálculo mental, facendo

 MTB2.3.1. Reduce dúas
ou máis fraccións a
común denominador e
calcula fraccións
equivalentes.

 
CM
CT



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B2.12. Redondeo de números
decimais á décima, centésima
ou milésima máis próxima.

 B2.15. Relación entre fracción
e número decimal, aplicación á
ordenación de fraccións.

referencia implícita ás
propiedades das operación,
en situación de resolución
de problemas.

 MTB2.3.2. Redondea
números decimais á
décima, centésima ou
milésima máis próxima.

 
CM
CT

 MTB2.3.3. Ordena
fraccións aplicando á
relación entre fracción e
número decimal.

 
CM
CT

 b

 e

 g

 B2.16. Estimación de
resultados.

 B2.17. Comprobación de
resultados mediante
estratexias aritméticas.

 B2.18. Propiedades das
operacións e relacións entre
elas utilizando números
naturais.

 B2.4. Utilizar os números
enteiros, decimais e
fraccionarios para
interpretar e intercambiar
información en contextos da
vida cotiá.

 MTB2.4.1. Opera cos
números coñecendo a
xerarquía das operacións.

 
CM
CT

 MTB2.4.2. Utiliza
diferentes tipos de
números en contextos
reais, establecendo
equivalencias entre eles,
identificándoos e
utilizándoos como
operadores na
interpretación e
resolución de problemas.

 
CM
CT

 
CC
L



 MTB2.4.3. Estima e
comproba resultados
mediante diferentes
estratexias.

 
CM
CT

 
CA



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 g  B2.19. Operacións con
números naturais: suma, resta,
multiplicación e división.

 B2.20. Identificación e uso dos
termos propios da división.

 B2.21. Propiedades das
operacións e relacións entre
elas utilizando números
naturais.

 B2.22. Operacións con
fraccións.

 B2.23. Operacións con
números decimais.

 B2.24. Utilización dos
algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación e división.

 B2.5. Operar cos números
tendo en conta a xerarquía
nas operacións, aplicando
as propiedades destas, as
estratexias persoais e os
diferentes procedementos
que se utilizan segundo a
natureza do cálculo que se
realizará (algoritmos
escritos, cálculo mental,
tenteo, estimación,
calculadora), usando o máis
adecuado.

 MTB2.5.1. Realiza sumas
e restas de fraccións co
mesmo denominador.
Calcula o produto dunha
fracción por un número.

 
CM
CT

 MTB2.5.2. Realiza
operacións con números
decimais.

 
CM
CT



 b

 g

 B2.16. Estimación de
resultados.

 B2.24. Utilización dos
algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación e división.

 B2.25. Automatización de
algoritmos.

 B2.26. Descomposición de
forma aditiva e de forma
aditivo-multiplicativa.

 B2.6. Coñecer, utilizar e
automatizar algoritmos
estándar de suma, resta,
multiplicación e división con
distintos tipos de números,
en comprobación de
resultados en contextos de
resolución de problemas e
en situacións da vida cotiá.

 MTB2.6.1. Emprega e
automatiza algoritmos
estándar de suma, resta,
multiplicación e división
con distintos tipos de
números, en
comprobación de
resultados en contextos
de resolución de
problemas e en situacións
cotiás.

 
CM
CT

 
CA
A



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B2.27. Descomposición de
números naturais atendendo o
valor de posición das súas
cifras.

 B2.28. Construción de series
ascendentes e descendentes.

 B2.29. Obtención dos
primeiros múltiplos dun
número dado.

 B2.30. Obtención de todos os
divisores de calquera número
menor 100.

 B2.31. Descomposición de
números decimais atendendo
o valor de posición das súas
cifras.

 B2.32. Elaboración e uso de
estratexias de cálculo mental.

 B2.33. Utilización da
calculadora.

 MTB2.6.2. Descompón de
forma aditiva e de forma
aditivo-multiplicativa,
números menores de un
millón, atendendo o valor
de posición das súas
cifras.

 
CM
CT

 MTB2.6.3. Identifica
múltiplos e divisores
empregando as táboas de
multiplicar.

 
CM
CT

 MTB2.6.4. Calcula os
primeiros múltiplos dun
número dado.

 
CM
CT

 MTB2.6.5. Calcula todos
os divisores de calquera
número menor de 100.

 
CM
CT

 MTB2.6.6. Calcula o mcm
e o mcd.

 
CM
CT

 MTB2.6.7. Descompón
números decimais
atendendo o valor de
posición das súas cifras.

 
CM
CT



 MTB2.6.8. Elabora e
emprega estratexias de
cálculo mental.

 
CM
CT

 



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 MTB2.6.9. Estima e
redondea o resultado de
un cálculo valorando a
resposta.

 
CM
CT

 
CA

 b

 e

 g

 B2.17. Comprobación de
resultados mediante
estratexias aritméticas.

 B2.34. Resolución de
problemas da vida cotiá.

 B2.7. 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.

 MTB2.7.1 Resolve
problemas que impliquen
o dominio dos contidos
traballados, empregando
estratexias heurísticas, de
razoamento (clasificación,
recoñecemento das
relacións, uso de
exemplos contrarios),
creando conxecturas,
construíndo,
argumentando e tomando
decisións, valorando as
súas consecuencias e a
conveniencia do seu uso.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L

 
CSI
EE



 MTB2.7.2. Reflexiona
sobre o procedemento
aplicado á resolución de
problemas: revisando as
operacións empregadas,
as unidades dos
resultados, comprobando
e interpretando as
solucións no contexto e
buscando outras formas
de resolvelo.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L

 
CSI
EE



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

BLOQUE 3. MEDIDA

 b

 e

 g

 B3.1. Elección da unidade máis
axeitada para a expresión
dunha medida.

 B3.2. Realización de
medicións.

 B3.3. Estimación de
lonxitudes, capacidades,
masas e superficies de
obxectos e espazos coñecidos;
elección da unidade e dos
instrumentos máis axeitados
para medir e expresar unha
medida.

 B3.1. Escoller os
instrumentos de medida
máis pertinentes en cada
caso, estimando a medida
de magnitudes de lonxitude,
capacidade, masa e tempo
facendo previsións
razoables.

 MTB3.1.1. Estima
lonxitudes, capacidades,
masas e superficies;
elixindo a unidade e os
instrumentos máis
axeitados para medir e
expresar unha medida,
explicando de forma oral
o proceso seguido e a
estratexia utilizada.

 
CM
CT

 
CC
L

 
CA
A

 MTB3.1.2. Mide con
instrumentos, utilizando
estratexias e unidades
convencionais e non
convencionais, elixindo a
unidade máis axeitada
para a expresión dunha
medida.

 
CM
CT

 
CA
A



 g  B3.4. Comparación e
ordenación de medidas dunha
mesma magnitude.

 B3.5. Desenvolvemento de
estratexias para medir figuras
de maneira exacta e
aproximada.

 B3.2. Operar con diferentes
medidas.

 MTB3.2.1. Suma e resta
medidas de lonxitude,
capacidade, masa e
superficie en forma
simple dando o resultado
na unidade determinada
de antemán.

 
CM
CT



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B3.6. Comparación de
superficies de figuras planas
por superposición,
descomposición e medición.

 B3.7. Sumar e restar medidas
de lonxitude, capacidade,
masa, superficie e volume.

 MTB3.2.2. Expresa en
forma simple a medición
da lonxitude, capacidade
ou masa dada en forma
complexa e viceversa.

 
CM
CT

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

 
CM
CT

 MTB3.2.4. Compara
superficies de figuras
planas por superposición,
descomposición e
medición.

 
CM
CT

 g  B3.8. Unidades de medida do
tempo e as súas relación.

 B3.9. Equivalencias e
transformacións entre horas,
minutos e segundos.

 B3.10. Lectura en reloxos
analóxicos e dixitais.

 B3.11. Cálculos con medidas
temporais.

 B3.3. Coñecer as unidades
de medida do tempo e as
súas relación, utilizándoas
para resolver problemas da
vida diaria.

 MTB3.3.1. Realiza
equivalencias e
transformacións entre
horas, minutos e
segundos.

 
CM
CT



 g  B3.12. O sistema sesaxesimal.  B3.4. Coñecer o sistema
sesaxesimal para realizar

 MTB3.4.1. Identifica o
ángulo como medida dun
xiro ou abertura.

 
CM
CT



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B3.13. O ángulo como unidade
de medida dun ángulo. Medida
de ángulos.

cálculos con medidas
angulares.

 MTB3.4.2. Mide ángulos
usando instrumentos
convencionais.

 
CM
CT

 b

 g

 B3.14. Resolución de
problemas de medida.

 B3.5. Identificar e resolver
problemas da vida cotiá
adecuados ao seu nivel,
establecendo conexións
entre a realidade e as
matemáticas e valorando a
utilidade dos coñecementos
matemáticos axeitados e
reflexionando sobre o
proceso aplicado para a
resolución de problemas.

 MTB3.5.1. Resolve
problemas de medida,
utilizando estratexias
heurísticas, de
razoamento (clasificación,
recoñecemento das
relacións, uso de
exemplos contrarios...),
creando conxecturas,
construíndo,
argumentando… e
tomando decisións,
valorando as súas
consecuencias e a
conveniencia da súa
utilización.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CSI
EE

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

 g  B4.1. Posicións relativas de
rectas e circunferencias.

 B4.2. Ángulos en distintas
posicións: consecutivos,
adxacentes, opostos polo

 B4.1. Utilizar as nocións
xeométricas de paralelismo,
perpendicularidade,
simetría, xeometría,
perímetro e superficie para

 MTB4.1.1. Identifica e
representa ángulos en
diferentes posicións:
consecutivos, adxacentes,
opostos polo vértice…

 
CM
CT



vértice... describir e comprender
situacións da vida cotiá.

 MTB4.1.2. Traza unha
figura plana simétrica
doutra respecto dun eixe.

 
CM
CT



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B4.3. Sistema de coordenadas
cartesianas. Descrición de
posicións e movementos.

 B4.4..A representación
elemental do espazo, escalas e
gráficas sinxelas.

 MTB4.1.3. Realiza
ampliacións e reducións.

 
CM
CT

 b

 g

 B4.5. Formas planas e
espaciais: figuras planas:
elementos, relación e
clasificación.

 B4.6. Clasificación de
triángulos atendendo aos seus
lados e os seus ángulos.

 B4.2. Comprender o método
de calcular a área dun
paralelogramo, triángulo,
trapecio e rombo. Calcular a
área de figuras planas.

 MTB4.2.1. Calcula a área
e o perímetro de:
rectángulo, cadrado e
triángulo.

 
CM
CT

 MTB4.2.2. Aplica os
conceptos de perímetro e
superficie de figuras para
a realización de cálculos
sobre planos e espazos
reais e para interpretar
situacións da vida diaria.

 
CM
CT

 
CA
A

 g  B4.7. Clasificación de
cuadriláteros atendendo ao
paralelismo dos seus lados.
Clasificación dos
paralelepípedos.

 B4.3. Utilizar as propiedades
das figuras planas para
resolver problemas.

 MTB4.3.1. Identifica e
diferencia os elementos
básicos da circunferencia
e círculo: centro, raio,
diámetro, corda, arco,
tanxente e sector circular.

 
CM
CT



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 B4.8. Concavidade e
convexidade de figuras planas.

 B4.9. A circunferencia e o
círculo. Elementos básicos:
centro, raio, diámetro, corda,
arco, tanxente e sector
circular.

 MTB4.3.2. Utiliza a
composición e
descomposición para
formar figuras planas e
corpos xeométricos a
partir doutras.

 
CM
CT

 b

 e

 g

 B4.10. Resolución de
problemas de xeometría
relacionados coa vida cotiá.

 B4.4. Identificar, resolver
problemas da vida cotiá
axeitados ao seu nivel,
establecendo conexións
entre a realidade e as
matemáticas e valorando a
utilidade dos coñecementos
matemáticos axeitados e
reflexionando sobre o
proceso aplicado para a
resolución de problemas.

 MTB4.4.1. Resolve
problemas xeométricos
que impliquen dominio
dos contidos traballados,
utilizando estratexias
heurísticas de
razoamento (clasificación,
recoñecemento das
relacións, uso de
exemplos contrarios),
creando conxecturas,
construíndo,
argumentando, e
tomando decisións,
valorando as súas
consecuencias e a
conveniencia da súa
utilización.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L

 
CSI
EE



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 MTB4.4.2. Reflexiona
sobre o proceso de
resolución de problemas
revisando as operacións
utilizadas, as unidades
dos resultados,
comprobando e
interpretando as
solucións no contexto e
propoñendo outras
formas de resolvelo.

 
CM
CT

 
CA
A

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 b

 g

 B5.1. Construción de táboas de
frecuencias absolutas e
relativas.

 B5.2. Iniciación intuitiva ás
medidas de centralización: a
media aritmética, a moda e o
rango.

 B5.3. Realización e
interpretación de gráficas
sinxelas: diagramas de barras,
poligonais e sectoriais.

 B5.1. Realizar, ler e
interpretar representacións
gráficas dun conxunto de
datos relativos ao contorno
inmediato.

 MTB5.1.1. Aplica de forma
intuitiva a situacións
familiares as medidas de
centralización: a media
aritmética, a moda e o
rango.

 
CM
CT

 
CA
A

 MTB5.1.2. Realiza e
interpreta gráficos moi
sinxelos: diagramas de
barras, poligonais e
sectoriais, con datos
obtidos de situacións moi
próximas.

 
CM
CT

 
CA
A



 b

 e

 g

 B5.4. Análise crítica das
informacións que se presentan
mediante gráficas estatísticas.

 B5.2. Facer estimacións
baseadas na experiencia
sobre o resultado (posible,
imposible, seguro, máis ou

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

 
CM
CT

 
CA



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

menos probable) de
situacións sinxelas nas que
interveña o azar e
comprobar o dito resultado.

gráficas estatísticas.

 b

 g

 B5.5. Carácter aleatorio
dalgunhas experiencias.

 B5.3. Observar e constatar
que hai sucesos imposibles,
sucesos que con case toda
seguridade prodúcense ou
que se repiten, sendo máis
ou menos probable esta
repetición.

 MTB5.3.1. Identifica
situacións de carácter
aleatorio.

 
CM
CT

 MTB5.3.2. Realiza
conxecturas e
estimacións sobre algúns
xogos (moedas, dados,
cartas, loterías…).

 
CM
CT

 
CA
A



 b

 e

 g

 B5.6. Iniciación intuitiva ao
cálculo da probabilidade dun
suceso.

 B5.4. Identificar e resolver
problemas da vida cotiá
axeitados ao seu nivel,
establecer conexións entre
a realidade e as
matemáticas e valorar a
utilidade dos coñecementos
matemáticos axeitados
reflexionando sobre o
proceso aplicado para a
resolución de problemas.

 MTB5.4.1. Resolve
problemas que impliquen
dominio dos contidos
propios da estatística e
probabilidade, utilizando
estratexias heurísticas, de
razoamento (clasificación,
recoñecemento das
relacións, uso de
exemplos contrarios…),
creando conxecturas,
construíndo,
argumentando e tomando
decisións, valorando as
consecuencias destas e a
conveniencia da súa
utilización.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L

 
CSI
EE



ÁREA MATEMÁTICAS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 MTB5.4.2. Reflexiona
sobre o proceso de
resolución de problemas
revisando as operacións
utilizadas, as unidades
dos resultados,
comprobando e
interpretando as
solucións no contexto e
propoñendo outras
formas de resolvelo.

 
CM
CT

 
CA
A

 
CC
L

 
CSI
EE



ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

 a

 c

 e

 B.1.1. Estratexias e normas
para o intercambio
comunicativo: participación;
exposición clara; escoita;
respecto á quenda de palabra;
entoación adecuada; respecto
polos sentimentos,
experiencias, ideas, opinións e
coñecementos dos e das
demais.

 B1.1. Participar en
situacións de comunicación,
dirixidas ou espontáneas,
respectando as normas da
comunicación: quenda de
palabra, escoita atenta e
incorporación ás
intervencións dos e das
demais.

 LCB1.1.1. Emprega a
lingua oral e axusta os
rexistros lingüísticos ao
grao de formalidade dos
contextos nos que
produce o seu discurso:
debates, exposicións
planificadas, conversas.

 
CC
L

 
CA
A

 
CS
C

 LCB1.1.2. Expresa ideas,
pensamentos, opinións,
sentimentos e emocións
con claridade.

 
CC
L

 
CA

 LCB1.1.3. Aplica as
normas
sociocomunicativas:
escoita activa, espera de
quendas, participación
respectuosa, adecuación
á intervención da persoa
interlocutora e normas
básicas de cortesía.

 
CC
L

 
CA
A

 
CS
C



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 e  B.1.2. Comprensión e
expresión de mensaxes verbais
e non verbais.

 B1.2. Recoñecer a
información verbal e non
verbal dos discursos orais e
integrala nas producións
propias.

 LCB1.2.1. Emprega
recursos lingüísticos e
non lingüísticos para
comunicarse nas
interaccións orais,
recoñecendo o valor
complementario e
modificador destes.

 
CC
L

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

 
CC
L

 LCB1.2.3. Interpreta de
forma global o sentido de
elementos básicos do
texto (léxico e locucións).

 
CC
L

 a

 b

 e

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

 B1.3. Expresarse de forma
oral para satisfacer
necesidades de
comunicación en diferentes
situacións con vocabulario

 LCB1.3.1. Expresa as súas
propias ideas
comprensiblemente,
substituíndo elementos
básicos do modelo dado.

 
CC
L



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

axeitado e estrutura
coherente.

 LCB1.3.2. Participa
activamente e con
coherencia na secuencia
das súas ideas en
diversas situacións de
comunicación:

 - diálogos

 -exposicións orais
seguindo modelos e
guiadas, con axuda,
cando cumpra, das
tecnoloxías da
información e
comunicación.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 
CS
C

 
CSI
EE

 LCB1.3.3. Participa
activamente nas tarefas
de aula, cooperando en
situación de aprendizaxe
compartida.

 
CC
L

 
CA
A



 e  B1.4. Dedución das palabras
polo contexto. Interese pola
ampliación do vocabulario.
Creación de redes semánticas
sinxelas.

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

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

 
CC
L



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 LCB1.4.2. Diferencia polo
contexto o significado de
correspondencias
fonema-grafía idénticas.

 
CC
L

 b

 e

 B1.5. Comprensión global e
específica de textos orais de
diversa tipoloxía: atendendo á
forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados,
expositivos e argumentativos)
e a súa intención comunicativa
(informativos, literarios,
prescritivos e persuasivos).

 B1.5. Recoñecer o tema e as
ideas principais dos textos
orais, e identificar ideas ou
valores non explícitos
accesibles á súa idade.

 LCB1.5.1. Comprende a
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

 
CC
L

 
CA
A

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

 
CC
L

 
CA
A



 LCB1.5.3. Responde
preguntas
correspondentes á
comprensión
interpretativa.

 
CC
L



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 LCB1.5.4. Utiliza a
información recollida para
levar a cabo diversas
actividades en situación
de aprendizaxe individual
ou colectivo.

 
CC
L

 
CA
A

 
 b

 e

 B1.6. Reprodución de textos
adecuados ao nivel que
estimulen o seu interese.

 B1.6. Memorizar e
reproducir textos axeitados
á súa idade, seus gustos e
intereses, utilizando con
creatividade as distintas
estratexias de comunicación
oral.

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

 
CC
L

 
CA
A

 
CC

 b

 e

 B1.7. Produción de textos orais
segundo a súa tipoloxía
segundo os diferentes
formatos e intencións
comunicativas.

 B1.7. Producir textos orais
breves e sinxelos adecuados
ao nivel dos xéneros máis
habituais imitando modelos:
atendendo á forma da
mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados,
expositivos e

 LCB1.7.1. Elabora
comprensiblemente
textos orais do ámbito
escolar e social e de
diferente tipoloxía,
seguindo unha secuencia
lineal, adecuados ao nivel
e imitando modelos

 
CC
L

 
CA
A

 
CSI
EE



argumentativos) e a súa
intención comunicativa
(informativos, literarios,
prescritivos e persuasivos).

 LCB1.7.1. Organiza e
planifica o discurso
axeitándose aos
diferentes modos
discursivos(narrar,
expoñer, describir,
informarse, dialogar)

 
CC
L

 
CA
A

 
CSI



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 a

 b

 e

 B1.8. Estratexias para utilizar a
linguaxe oral como
instrumento de comunicación
e aprendizaxe: escoitar,
recoller datos, preguntar.
Participación en enquisas e
entrevistas. Comentario oral e
xuízo persoal.

 B1.8. Utilizar de xeito
efectivo a linguaxe oral:
escoitar, recoller datos,
preguntar e repreguntar,
participar nas enquisas e
entrevistas e expresar
oralmente con claridade o
propio xuízo persoal, de
acordo á súa idade.

 LCB1.8.1. Emprega de
xeito efectivo a linguaxe
oral para comunicarse e
aprender: escoita activa,
recollida de datos,
pregunta e repregunta,
para obter información e
verificar a comprensión.

 
CC
L

 
CA
A

 
CS
C

 LCB1.8.2. Participa en
enquisas e entrevistas,
asegurándose mediante
preguntas adecuadas, da
comprensión propia e por
parte da persoa
interlocutora.

 
CC
L

 
CA
A

 
CS

 LCB1.8.3. Participa en
debates explicando as
súas opinións e ideas,
emitindo xuízos persoais
fundamentados sobre os
temas e coa profundidade
propia da súa idade.

 
CC
L

 
CA
A

 
CS



 b

 d

 e

 B1.8. Estratexias para utilizar a
linguaxe oral como
instrumento de comunicación
e aprendizaxe: escoitar,
recoller datos, preguntar.

 B1.9. Valorar os medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaxe
e de acceso a informacións

 LCB1.9.1. Resume
entrevistas, noticias e
debates infantís…
procedentes da radio,
televisión e da internet.

 
CC
L

 
CD

 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

Participación en enquisas e
entrevistas. Comentario oral e
xuízo persoal.

e experiencias de outras
persoas.

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

 
CC
L

 
CS

 LCB1.9.3. Realiza
entrevistas e reportaxes
sobre temas de interese,
seguindo modelos.

 
CC
L

 
CA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

 e  B2.1. Lectura en silencio e voz
alta de distintos tipos de texto.

 B2.1. Ler, en voz alta e en
silencio, diferentes textos,
con fluidez e entoación
adecuada.

 LCB2.1.1. Le en voz alta
diferentes tipos de textos
apropiados á súa idade
con velocidade, fluidez e
entoación adecuada.



CC
L

 LCB2.1.2. Lee en silencio
coa velocidade adecuada
textos de diferente
complexidade.

 
CC
L

 LCB2.1.3. Comprende
información global e
específica en textos de
diferente tipoloxía do
ámbito escolar e social:

 
CC
L

 
CA
A



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 LCB2.1.4. Resume textos
lidos de diferente
tipoloxía e adecuados a
súa idade, reflectindo a
estrutura e destacando as
ideas principais.

 
CC
L

 
CA
A

 e  B2.2. Utilización de estratexias
para a comprensión lectora de
textos: consideración do título
e das ilustracións.
Identificación de palabras
clave. Capítulos. Relectura.
Anticipación de hipótese de
significado e comprobación.
Recoñecemento básico da
tipoloxía textual.

 B2.2. Utilizar as estratexias
de control do proceso lector
(anticipación do significado,
formulación de hipóteses,
uso do dicionario, relectura).

 LCB2.2.1. Utiliza o título e
as ilustracións para
activar coñecementos
previos sobre o tema,
axudándose deles para
acceder máis
doadamente ao contido
dun texto.

 
CC
L

 
CA
A

 LCB2.2.3. Identifica as
palabras clave dun texto.

 
CC
L

 LCB2.2.4. Formula
hipóteses sobre o contido
do texto a partir do título
e das ilustracións e
esquemas que o
acompañan.

 
CC
L

 
CA
A



 LCB2.2.5. Relaciona a
información contida nos
gráficos e ilustracións e a
relaciona coa información
que aparece no texto.

 
CC
L

 
CM
CT



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 LCB2.2.6. Interpreta
mapas conceptuais
sinxelos.

 
CC
L

 
 b

 e

 B2.3. Lectura habitual de
diferentes textos como fonte
de información, de deleite e de
diversión.

 B2.4. Selección de libros
segundo o gusto persoal.

 B2.5. Lectura dos libros
establecidos no Plan lector.

 B2.3. Ler por propia
iniciativa e con diferentes
finalidades textos de
tipoloxía diversa.

 LCB2.3.1. Programa de
xeito autónomo un tempo
semanal para ler
diferentes textos.

 
CC
L

 
CA

 LCB2.3.2. Le
voluntariamente en
función dos seus gustos e
finalidade persoal.

 
CC
L

 
CA

 b

 e

 i

 B2.6. Uso da biblioteca para a
procura de información e
utilización da mesma como
fonte de aprendizaxe,
información e lecer.

 B2.7. Lecturas dos libros
establecidos no Plan lector.

 B2.4. Utilizar diferentes
fontes e soportes para
seleccionar e recoller
información, ampliar
coñecementos e aplicalos
en traballos persoais.

 LCB2.4.1. Consulta na
biblioteca diferentes
fontes bibliográficas e
textos de soporte
informático para obter
información para realizar
traballos individuais ou en
grupo.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A



 LCB2.4.2. Localiza na
biblioteca de aula e
centro lecturas axeitadas
ao seu gusto persoal e
intereses, aplicando as
normas básicas de
funcionamento da
mesma.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

 LCB2.4.3. Identifica o
argumento de lecturas
realizadas dando conta
dalgunhas referencias
bibliográficas: autor ou
autora, xénero.

 
CC
L

 
CA
A

 LCB2.4. 4. Selecciona
lecturas con criterio
persoal e manifesta a súa
opinión sobre os textos
lidos.

 
CC
L

 
CA
A

 a

 b

 e

 B2.8. Iniciación á creación da
biblioteca persoal.

 B2.5. Mostra interese por
manter unha biblioteca
propia.

 LCB2.5.1. Coida, conserva
e organiza os seus libros.

 
CC
L

 a

 e

 B2.9. Identificación e
valoración crítica das
mensaxes e valores
transmitidos polo texto.

 B2.6. Identificar a estrutura
organizativa de diferentes
textos lidos, centrándose na
interpretación da súa
intención e significado.

 LB2.6.1. Identifica a
intención comunicativa
de textos xornalísticos e
publicitarios. Diferenza
entre información e
publicidade.

 
CC
L

 
CA
A

 LCB2.6.2. Interpreta a
linguaxe figurada, en
textos publicitarios.

 
CC
L

 



 e

 i

 B2.10. Utilización guiada das
Tecnoloxías da Información e
Comunicación para a procura e
tratamento guiado da

 B2.7. Utilizar as Tecnoloxías
da Información e
Comunicación para a
procura e tratamento guiado

 LCB2.7.1. Utiliza as
Tecnoloxías da
Información e
Comunicación para a

 
CC
L

 
CD



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o

información. da información. procura e tratamento
guiado da información.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

 e

 i

 B3.1. Produción de textos para
comunicar coñecementos,
experiencias e necesidades

 B3.2. Cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal,
puntuación,concordancia e
substitucións básicas.

 B3.3. Coherencia nas
secuencias de ideas e feitos e
no mantemento do tema.

 B3.4. Aplicación das normas
ortográficas. Acentuación.

 B3.1. Producir textos
segundo un modelo con
diferentes intencións
comunicativas, con
coherencia, aplicando as
regras ortográficas e
coidando a caligrafía, a orde
e a presentación.

 LCB3.1.1. Escribe, en
diferentes soportes,
textos sinxelos propios da
vida cotiá e do ámbito
social e escolar,
atendendo á forma da
mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados,
expositivos e
argumentativos) e a súa
intención comunicativa
(informativos, literarios,
prescritivos e
persuasivos): diarios,
cartas, correos
electrónicos, noticias,
contos, folletos
informativos e literarios,
narracións, textos
científicos, anuncios
publicitarios,
regulamentos, receitas,
instrucións, normas...

 
CC
L

 
CD

 
CA
A
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 LCB3.1.2. Escribe textos
organizando as ideas con
cohesión básica e
respectando as normas
gramaticais e
ortográficas.

 
CC
L

 
CA
A

 LCB3.1.3. Escribe, de
forma creativa, diferentes
tipos de textos
adecuando a linguaxe ás
características do xénero.

 
CC
L

 
CC
A

 LCB3.1.4. Elabora un
informe seguindo un
guión establecido que
supoña a procura,
selección e organización
da información de textos
de carácter científico,
xeográfico ou histórico.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 



 LCB3.1.5. Presenta un
informe, utilizando
soporte papel e
informático, sobre
situacións sinxelas,
recollendo información de
diferentes fontes
(directas, libros, Internet),
seguindo un plan de
traballo e expresando
conclusións.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 
CSI
EE
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 LCB3.1.6. Presenta os
seus textos con caligrafía
clara e limpeza.

 
CC
L

 
 b

 e

 B3.5. Valoración da propia
produción escrita, así como da
produción escrita dos seus
compañeiros.

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

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

 
CC
L

 
CS
C

 b

 e

 i

 B3.6. Normas e estratexias
para a produción de textos:
planificación (función,
destinatario, xeración de ideas,
estrutura...)

 B3.7. Textualización en frases
con secuencia lineal.

 B3.8. Revisión e mellora do
texto.

 B3.9. Realización de ditados,
interpretando previamente o
seu contido.

 B3.3. Aplicar todas as fases
do proceso de escritura na
produción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión e reescritura,
utilizando esquemas e
mapas conceptuais,
aplicando estratexias de
tratamento da información,
redactando os seus textos
con claridade, precisión e
corrección e avaliando, coa

 LCB3.3.1. Aplica
correctamente os signos
de puntuación, as regras
de acentuación e
ortográficas propias do
nivel nos seus textos
escritos.

 
CC
L

 LCB3.3.2. Reproduce
textos ditados, logo de
identificar o sentido
global e a información
específica neles.

 
CC
L



axuda de guías, as
producións propias e alleas.

 LCB3.3.3. Emprega, de
xeito guiado e seguindo
modelos, estratexias de
planificación, procura e
selección da información:
tomar notas, elaborar
esquemas, guións,
borradores e mapas
conceptuais.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 
CSI
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 LCB3.3.4. Redacta o texto
e revísao para melloralo,
utilizando borradores que
amosan: a xeración e
selección de ideas, a
revisión ortográfica e da
secuencia coherente do
escrito.

 
CC
L

 
CA
A

 
CSI
EE

 LCB3.3.5. Amosa na
evolución dos seus
escritos interese e esforzo
por escribir
correctamente de forma
persoal.

 
CC
L

 
CA
A

 
 e  B3.10. Uso autónomo do

dicionario, incorporando a súa
consulta aos seus hábitos de
escritura.

 B3.4. Utilizar de xeito
autónomo o dicionario.

 LCB3.4.1. Utiliza
habitualmente o
dicionario,en diferentes
soportes, no proceso de
escritura.

 
CC
L

 
CA
A



 b

 e

 h

 i

 B3.11. Creación de textos
utilizando a linguaxe verbal e
non verbal con intención
informativa: carteis
publicitarios. Anuncios. Cómic.

 B3.5. Elaborar proxectos
individuais ou colectivos
sobre diferentes temas do
área.

 LCB3.5.1. Elabora
gráficas a partir de datos
seleccionados e
organizados procedentes
de diferentes textos
(libros de consulta,
xornais, revistas etc.)

 
CC
L

 
CA
A
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 LCB3.5.2. Elabora con
creatividade textos do
seu interese: contos,
anuncios, rimas,
cancións, cómics,
carteis…facendo
ilustracións e buscando
imaxes dixitais para
facilita a súa comprensión
ou mellorar a súa
presentación.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 
CSI
EE

 a

 d

 e

 B3.12. Uso da linguaxe non
discriminatoria e respectuosa
coas diferenzas.

 B3.6. Favorecer a través da
linguaxe a formación dun
pensamento crítico que
impida discriminacións e
prexuízos.

 LCB3.6.1. Expresa, por
escrito, utilizando de
xeito habitual, unha
linguaxe non sexista e
respectuosa coas
diferenzas.

 
CC
L

 
CS
C

 b

 e

 i

 B3.13. Utilización guiada das
Tecnoloxías da Información e a
Comunicación de modo
eficiente e responsable para
presentar as súas producións.

 B3.7. Utilizar as Tecnoloxías
da Información e a
Comunicación de modo
eficiente e responsable para
presentar as súas
producións.

 LCB3.7.1. Usa con axuda
Internet e as Tecnoloxías
da Información e a
Comunicación para
escribir, presentar e
ilustrar os textos, buscar
información, crear táboas
e gráficas

 
CC
L

 
CD

 
CA
A



 e  B3.14. Produción de textos
segundo Plan de escritura do
centro

 B3.8. Escribir os textos
establecidos no plan de
escritura.

 LCB3.8.1. Produce os
textos establecidos no
plan de escritura
axeitados á súa idade e
nivel.

 
CC
L

 
CA
A
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

 e  B4.1. A palabra.

 B4.2. Recoñecemento das
distintas clases de palabras e
explicación reflexiva do seu
uso en situacións concretas de
comunicación (nome, verbo,
adxectivo, preposición,
adverbio, pronomes, artigos).
Características e uso de cada
clase de palabra.

 B4.3. Conxugación dos verbos
regulares e irregulares máis
frecuentes.

 B4.1. Aplicar os
coñecementos básicos sobre
a estrutura da lingua, a
gramática (categorías
gramaticais), o vocabulario
(formación e significado das
palabras e campos
semánticos), así coma as
regras de ortografía para
favorecer unha
comunicación máis eficaz.

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

 
CC
L

 LCB4.1.2. Utiliza con
corrección os tempos
simples e compostos nas
formas persoais e non
persoais do modo
indicativo e subxuntivo
de todos os verbos ao
producir textos orais e
escritos.

 
CC
L

 LCB4.1.3. Diferenza
familias de palabras.

 
CC
L



 e  B4.2. Recoñecemento das
distintas clases de palabras e
explicación reflexiva do seu
uso en situacións concretas de
comunicación (nome, verbo,
adxectivo, preposición,

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

 LCB4.2.1. Coñece,
recoñece e usa
sinónimos, antónimos,
polisémicos, homófonos,
frases feitas na súa
expresión oral e escrita.

 
CC
L
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adverbio, pronomes, artigos).
Características e uso de cada
clase de palabra.

 B4.4. Vocabulario. Frases
feitas. Formación de
substantivos, adxectivos e
verbos. Recursos derivativos:
prefixos e sufixos na formación
de nomes, adxectivos e
verbos.

 B4.5. Recoñecemento e
observación reflexiva dos
constituíntes oracionais: a
oración simple, suxeito e
predicado.

 B4.6. Recoñecemento e uso
dalgúns conectores textuais
básicos.

 LCB4.2.2. Recoñece
palabras compostas,
prefixos e sufixos e crea
palabras derivadas.

 
CC
L

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

 
CC
L

 LCB4.2.4. Utiliza diversos
conectores básicos entre
oracións nos textos orais
e escritos.

 
CC
L

 LCB4.2.5. Recoñece a
oración simple en textos
sinxelos e distingue
suxeito e predicado.

 
CC
L

 e  B4.7. Uso eficaz do dicionario
para ampliación de vocabulario
e como consulta ortográfica e
gramatical.

 B4.3. Sistematizar a
adquisición de vocabulario a
través dos textos.

 LCB4.3.1. Coñece a
estrutura do dicionario e
úsao, en diferentes
soportes para buscar o
significado de calquera
palabra (derivados,
sinónimos etc.).

 
CC
L

 
CA
A



 LCB4.3.2. Selecciona a
acepción correcta
segundo o contexto de
entre as varias que lle
ofrece o dicionario.

 
CC
L

 
CA
A
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 LCB4.3.3. Utiliza as
normas ortográficas
axeitadas ao nivel e
aplícaas nas súas
producións escritas.

 
CC
L

 e  B4.8. Clases de nomes:
comúns, propios, individuais,
colectivos, concretos e
abstractos.

 B4.9. Ortografía: utilización
das regras básicas de
ortografía. Regras de
acentuación. Signos de
puntuación.

 B4.10. As relacións gramaticais
Recoñecemento e explicación
reflexiva das relacións que se
establecen entre o substantivo
e o resto dos compoñentes do
grupo nominal.

 B4.4. Desenvolver
estratexias para mellorar a
comprensión oral e escrita a
través do coñecemento da
lingua.

 LCB4.4.1. Sinala as
características que
definen ás diferentes
clases de palabras e
nomes: clasificación e uso
para construír un discurso
sinxelo nos diferentes
tipos de producións.

 
CC
L

 LCB4.4.2. Utiliza
correctamente as normas
de concordancia de
xénero e número na
expresión oral e escrita.

 
CC
L

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

 
CC
L



 LCB4.4.4. Utiliza os
signos de puntuación nas
súas producións escritas.

 
CC
L
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 LCB4.4.5. Aplica as
normas do uso da til nos
textos de elaboración
propia.

 
CC
L

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

 
CC
L

 e

 i

 B4.11. Utilización de material
multimedia educativo e outros
recursos didácticos ao seu
alcance e propios da súa
idade.

 B4.5. Utilizar programas
educativos dixitais para
realizar tarefas e avanzar na
aprendizaxe.

 LCB4.5.1. Utiliza distintos
programas educativos
dixitais e outros recursos
didácticos ao seu alcance
e propios da súa idade,
como apoio e reforzo da
aprendizaxe.

 
CC
L

 
CD

 
CA
A

 d

 e

 o

 B4.12. As variedades da
lingua.

 B4.13. Coñecemento xeral de
realidade plurilingüe de
España e a súa valoración
como fonte de enriquecemento
persoal e como unha mostra
da riqueza do noso patrimonio
histórico e cultural.

 B4.6. Valorar a variedade
lingüística de España e do
español como fonte de
enriquecemento cultural.
Mostrar respecto tanto cara
ás linguas e dialectos que se
falan en España, como cara
ao español de América.

 LCB4.6.1. Valora a
variedade lingüística de
España e o español de
América.



 
CC
L

 
CS
C



 d

 e

 o

 B4.14. Identificación de
similitudes e diferenzas entre
as linguas que coñece para
mellorar na súa aprendizaxe e
lograr unha competencia

 B4.7. Comparar aspectos
básicos das linguas que
coñece para mellorar na súa
aprendizaxe e lograr unha

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

 
CC
L

 
CS
C
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comunicativa integrada. competencia integrada.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

 e  B5.1. Valoración dos textos
literarios como vehículo de
comunicación e como fonte de
coñecemento doutros mundos,
tempos e culturas e como gozo
persoal.

 B5.1. Valorar os textos
literarios e utilizar a lectura
como fonte de lecer e
información e consideralos
como un medio de
aprendizaxe e
enriquecemento persoal.

 LCB5.1.1. Valora e
recoñece as
características
fundamentais de textos
literarios narrativos,
poéticos e dramáticos.

 
CC
L

 
CC
EC

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

 B5.3. Lectura comentada de
poemas, relatos e obras
teatrais.

 B5.4. Identificación de recursos
literarios.

 B5.5. Distinción entre conto e
lenda. Coñecemento de lendas
españolas e doutros países.

 B5.2. Integrar a lectura
expresiva, a comprensión e
interpretación de textos
literarios narrativos, líricos e
dramáticos na práctica
escolar e recoñecer e
interpretar algúns recursos
básicos da linguaxe literaria
e diferenciar as principais
convencións formais dos
xéneros.

 LCB5.2.1. Realiza lecturas
guiadas de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil,
adaptacións de obras
clásicas e literatura
actual.

 
CC
L

 
CC
EC

 LCB5.2.2. Interpreta a
linguaxe figurada, en
textos literarios.

 
CC
L

 
CA
A



 e  B5.4. Identificación de recursos
literarios.

 B5.3. Coñecer e valorar os
recursos literarios da
tradición oral: poemas,

 LCB5.3.1. Distingue
algúns recursos retóricos
e métricos básicos
propios dos poemas.

 
CC
L

 
CC
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cancións, contos, refráns,
adiviñas.

 LCB5.3.2. Utiliza
comparacións, metáforas,
aumentativos,
diminutivos e sinónimos
en textos literarios.

 
CC
L

 
CC
EC

 b

 e

 B5.6. Creación de textos
literarios en prosa ou en verso,
valorando o sentido estético e
a creatividade: contos,
poemas, adiviñas, cancións, e
teatro.

 B5.4. Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa ou en
verso, con sentido estético e
creatividade: contos,
poemas, adiviñas, cancións,
e fragmentos teatrais.

 LCB5.4.1. Crea sinxelos
textos literarios (contos,
poemas, cancións e
sinxelas obras teatrais) a
partir de pautas ou
modelos dados.

 
CC
L

 
CA
A

 
CSI

 a

 b

 e

 B5.7. Comprensión,
memorización e recitado de
poemas co ritmo, entoación e
dicción adecuados.

 B5.5. Participar con interese
en dramatizacións de textos
literarios adaptados á idade
ou de produción propia.

 LCB5.5.1. Realiza
dramatizacións
individualmente e en
grupo de textos literarios
axeitados á súa idade ou
de produción propia.

 
CC
L

 
CA
A

 
 LCB5.5.2. Memoriza e

reproduce textos orais
adecuados á súa idade:
contos, poemas,
cancións.

 
CC
L

 
CA
A



 b

 e

 B5.8. Dramatización e lectura
dramatizada de textos
literarios.

 B5.6. Participar con interese
en dramatizacións de textos
literarios adaptados á idade.

 LCB5.6.1. Realiza
dramatizacións
individualmente e en
grupo de textos literarios
axeitados á súa idade.

 
CC
L

 
CA
A
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 b

 e

 o

 B5.9. Valoración da literatura
en calquera lingua (maioritaria,
minoritaria ou minorizada)
como vehículo de
comunicación e como recurso
de gozo persoal.

 B5.7. Valorar a literatura en
calquera lingua,
especialmente en lingua
galega, como vehículo de
comunicación e como
recurso de gozo persoal

 LCB5.7.1. Valora a
literatura en calquera
lingua, especialmente en
lingua galega, como
vehículo de comunicación
e como recurso de gozo
persoal.

 
CC
L

 
CS
C

 
CC

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

 a

 e

 B1.1. Comprensión de textos
orais procedentes da radio, da
televisión ou da internet, con
especial incidencia na noticia, na
entrevista, na reportaxe infantil
e nos debates de actualidade,
para obter información xeral
sobre feitos e acontecementos
que resulten significativos e
distinguindo, de maneira xeral,
información de opinión e
elaboración dun resumo.

 B1.1. Comprender textos
orais sinxelos
procedentes da radio, da
televisión ou da internet,
identificando os
aspectos xerais máis
relevantes así como as
intencións, valores e
opinións explícitos.

 LGB1.1.1. Comprende as
ideas principais dun texto
oral sinxelo, procedentes
da radio, da televisión ou
de internet, identifica o
tema e elabora un
resumo.

 
CCL

 
CAA

 LGB1.1.2. Comprende o
significado literal e
inferencial dun texto oral
sinxelo, distinguindo, de
maneira xeral,
información de opinión.

 
CCL

 
CSC



 b

 d

 e

 i

 B1.2.Valoración dos medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaxe.

 B1.3. Uso de documentos
audiovisuais como medio de
obter, identificar, seleccionar,
clasificar, con progresiva
autonomía informacións
relevantes para aprender.

 B1.2. Valorar e utilizar os
documentos
audiovisuais dos medios
de comunicación como
instrumento de
aprendizaxe.

 LGB1.2.1. Accede a
documentos audiovisuais
e dixitais, para obter,
seleccionar e clasificar,
con certa autonomía, a
información relevante e
necesaria para realizar
traballos ou completar
información, valorando os
medios de comunicación
como instrumento de
aprendizaxe.

 
CCL

 CD

 
CAA

 
CSC
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 LGB1.2.2. Elabora textos
orais sinxelos imitando
modelos de calquera
medio de comunicación.

 
CCL

 CD

 
CAA

 a

 b

 c

 e

 o

 B1.4. Interpretación elemental
en textos orais da retranca, da
ironía e de dobres sentidos.

 B1.3. Interpretar
correctamente a
retranca, a ironía e os
dobres sentidos, en
situacións de
comunicación nas que
estes resulten bastante
evidentes.

 LGB1.3.1. Interpreta en
producións orais a
retranca, a ironía e os
dobres sentidos.

 
CCL

 a

 b

 c

 e

 o

 B1.5. Comprensión e produción
de textos orais breves para
aprender e para informarse,
tanto os creados con finalidade
didáctica como os de uso cotián,
de carácter informal (conversas
entre iguais e no equipo de
traballo) e dun maior grao de
formalización (exposicións da
clase, entrevistas ou debates).

 B1.4. Comprender e
producir textos orais
propios do uso cotián ou
do ámbito académico.

 LGB1.4.1. Participa
axeitadamente nunha
conversa entre iguais,
comprendendo o que di o
interlocutor e intervindo
coas propostas propias.

 
CCL

 
CAA

 
CSC

 
 LGB1.4.2. Sigue unha

exposición da clase e
extrae, de xeito global, as
ideas máis destacadas.

 
CCL

 
CAA
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 LGB1.4.3. Iníciase na
elaboración de pequenas
exposicións orais na aula
adecuando o discurso ás
diferentes necesidades
comunicativas (narrar,
describir e expoñer),
utilizando o dicionario se
é preciso.

 
CCL

 
CSIE
E

 
CAA

 LGB1.4.4. Participa
activamente no traballo
en grupo, así como nos
debates.

 
CCL

 
CSIE
E

 LGB1.4.5. Identifica o
grao de formalidade da
situación de comunicación
e axusta a este a súa
produción.

 
CCL

 a

 c

 e

 B1.6. Actitude de escoita
adecuada ante situacións
comunicativas (tolerancia ás
opinións, escoita atenta,

 B1.5. Manter unha
actitude de escoita
activa, respectando as
opinións dos e das

 LGB1.5.1. Atende as
intervencións dos e das
demais en actos de fala
orais, sen interromper.

 
CCL

 
CSC



respecto das de quen fala sen
interrupcións inadecuadas).

demais.
 LGB1.5.2. Respecta as

opinións dos e das
demais.

 
CCL

 
CSC
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 a

 c

 d

 e

 B1.7. Participación e cooperación
nas situacións comunicativas de
relación social especialmente as
destinadas a favorecer a
convivencia (debates,
exposicións curtas, conversas,
expresións espontáneas,
asembleas, narracións orais,
entrevistas) con valoración e
respecto das normas que rexen a
interacción oral (quendas de
palabra, roles diversos no
intercambio, respecto ás
opinións das demais persoas,
ton de voz, posturas e xestos
adecuados).

 B1.6. Participar nas
diversas situacións de
intercambio oral que se
producen na aula
amosando valoración e
respecto polas normas
que rexen a interacción
oral.

 LGB1.6.1. Respecta as
quendas de palabra nos
intercambios orais.

 
CCL

 
CSC

 LGB1.6.2. Respecta as
opinións das persoas
participantes nos
intercambios orais e é
consciente da posibilidade
de empregar a lingua
galega en calquera
intercambio oral dentro
da escola ou fóra dela.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

 LGB1.6.3. Emprega unha
postura e xestualidade
adaptada ao discurso,
para reforzalo e facilitar a
súa comprensión.

 
CCL

 
CSC

 
CCE

 LGB1.6.4. Exprésase
cunha pronuncia e dicción
correctas: articulación,
ritmo, entoación e
volume.

 
CCL

 
CSC

 
CCE



 LGB1.6.5. Participa na
conversa formulando e
contestando preguntas.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
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 a

 b

 e

 B1.8. Uso de estratexias
elementais para comprender e
facer comprender as mensaxes
orais: fluidez, claridade, orde,
léxico apropiado, pronuncia
correcta, ton de voz, entoación,
xestualidade, incorporación das
intervencións das demais
persoas e formulación de
preguntas coherentes.

 B1.7. Amosar interese
por expresarse en
público coherentemente,
sen contradicións, sen
repeticións innecesarias
e usando nexos
adecuados.

 LGB1.7.1. Planifica e
elabora un discurso oral
coherente, sen
contradicións nin
repeticións innecesarias,
utilizando un vocabulario
adecuado á súa idade.

 
CCL

 
CAA

 LGB1.7.2. Elabora un
discurso oral cohesivo,
utilizando nexos básicos
adecuados.

 
CCL

 LGB1.7.3. Emprega o
rexistro lingüístico (formal
ou informal) adecuado a
cada contexto.

 
CCL

 
CSC

 LGB1.7.4. Amosa un
discurso oral fluído, claro,
cunha pronuncia e
entoación axeitada e
propia da lingua galega.

 
CCL

 
CCE
C



 b

 e

 i

 B1.9. Produción de textos orais
sinxelos propios dos medios de
comunicación social mediante
simulación para ofrecer e
compartir información.

 B1.8. Elaborar textos
orais sinxelos propios
dos medios de
comunicación.

 LGB1.8.1. Elabora textos
sinxelos propios dos
medios de comunicación.

 
CCL

 CD

 
CAA

 
CSIE

 d  B1.10. Utilización de estratexias
para potenciar a expresividade

 B1.9. Reforzar a eficacia
comunicativa das súas

 LGB1.9.1. Utiliza a
expresividade corporal:

 
CCL
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 e das mensaxes orais (miradas e
posturas corporais).

mensaxes orais, coa
utilización de elementos
propios da linguaxe non
verbal.

miradas e postura
corporal para reforzar o
sentido das súas
producións orais.

 
CCE
C

 
CSC

 b

 d

 e

 B1.11. Actitude de cooperación e
de respecto en situacións de
aprendizaxe compartida.

 B1.10. Amosar respecto
e cooperación nas
situacións de
aprendizaxe en grupo.

 LGB1.10.1. Amosa
respecto ás ideas dos e
das demais e contribúe ao
traballo en grupo.

 
CCL

 
CAA

 
 e

 o

 B1.12. Interese por expresarse
oralmente coa pronuncia e coa
entoación adecuadas.

 B1.11. Interesarse por
amosar unha pronuncia
e entoación adecuadas.

 LGB1.11.1. Interésase por
expresarse oralmente coa
pronuncia e entoación
adecuada a cada acto
comunicativo.

 
CCL

 
CAA

 
CCE

 a

 d

 e

 o

 B1.13. Uso, de maneira xeral,
dunha linguaxe non
discriminatoria e respectuosa
coas diferenzas.

 B1.12. Usar, de maneira
xeral, unha linguaxe non
discriminatoria e
respectuosa coas
diferenzas.

 LGB1.12.1. Usa, de
maneira xeral, unha
linguaxe non sexista.

 
CCL

 
CSC

 LGB1.12.2. Usa, de
maneira xeral, unha
linguaxe respectuosa coas
diferenzas.

 
CCL

 
CSC



 a

 d

 e

 o

 B1.14. Recoñecemento e
valoración, de maneira global,
das diferenzas dialectais orais da
lingua galega, como elemento
enriquecedor da lingua.

 B1.13. Recoñecer, de
maneira global, e valorar
as diferenzas dialectais
orais da lingua galega.

 LGB1.13.1. Recoñece
textos orais sinxelos
pertencentes a diferentes
variedades dialectais moi
evidentes da lingua
galega.

 
CCL

 
CCE
C
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 LGB1.13.2. Valora as
diferenzas dialectais orais
da lingua galega como un
símbolo de riqueza
lingüística e cultural e o
estándar como variante
unificadora.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

 a

 d

 e

 o

 B1.15. Identificación da lingua
galega con calquera contexto de
uso oral da lingua: en diferentes
ámbitos profesionais (sanidade,
educación, medios de
comunicación...) e en conversas
con persoas coñecidas ou
descoñecidas.

 B1.14. Identificar a
lingua galega con
calquera contexto de
uso oral.

 LGB1.14.1. Identifica a
lingua galega oral con
calquera contexto
profesional: sanidade,
educación, medios de
comunicación...

 
CCL

 
CCE
C

 LGB1.14.2. Recoñece a
validez da lingua galega
para conversas con
persoas coñecidas ou
descoñecidas.

 
CCL

 
CCE
C

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER



 b

 e

 i

 j

 o

 B2.1. Comprensión da
información relevante en textos
das situacións cotiás de relación
social: correspondencia, normas,
programas de actividades,
convocatorias.

 B2.1. Comprender,
buscar, localizar e
seleccionar información
explícita en textos
escritos de soportes
variados (webs infantís,

 LGB2.1.1. Comprende a
información relevante de
textos procedentes dos
medios de comunicación
social ou propios de
situacións cotiás.

 
CCL

 CD

 
CSC
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 B2.2. Comprensión de textos
sinxelos procedentes dos medios
de comunicación social
(incluídas webs infantís e
xuvenís) con especial incidencia
na noticia e na entrevista para
obter información xeral,
localizando informacións
destacadas.

 B2.3. Comprensión de textos
sinxelos do ámbito escolar en
soporte papel ou dixital para
aprender e para informarse,
tanto os producidos con
finalidade didáctica como os de
uso social (folletos informativos
ou publicitarios, prensa,
programas, fragmentos
literarios).

libros, carteis) e iniciar a
realización de
inferencias para
determinar intencións e
dobres sentidos
bastante evidentes.

 LGB2.1.2. Identifica as
ideas principais e
secundarias dun texto
(narrativo, descritivo e
expositivo).

 
CCL

 LGB2.1.3. Busca, localiza
e selecciona información
concreta dun texto
sinxelo, deducindo o
significado de palabras e
expresións polo contexto.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE
E

 LGB2.1.4. Interpreta,
personificacións,
hipérboles, ironías e
dobres sentidos en textos.

 
CCL

 
CAA

 
 LGB2.1.5. Identifica a

estrutura dun texto e
recoñece algúns
mecanismos de cohesión
(repeticións, sinónimos,
anáforas).

 
CCL



 LGB2.1.6. Identifica o
punto de vista do autor ou
autora e diferencia, de
maneira xeral,
información, opinión e
publicidade de carácter
bastante evidente.

 
CCL

 
CAA
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 LGB2.1.7. Emprega o
dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario
que atopa nos textos.

 
CCL

 
CAA

 
 LGB2.1.8. Fai unha lectura

rápida, selectiva ou
integral en función das
necesidades de cada
momento.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE

 b

 e

 B2.4. Integración de
coñecementos e de informacións
procedentes de diferentes
soportes para aprender,
identificando e interpretando,
con especial atención os datos
que se transmiten mediante
gráficos, esquemas e
ilustracións.

 B2.2. Interpretar e
comprender, de maneira
xeral, a información
procedente de gráficos,
esquemas sinxelos e
ilustracións
redundantes.

 LGB2.2.1. Interpreta e
comprende, de maneira
xeral, a información de
gráficos, esquemas
sinxelos e ilustracións
redundantes,
relacionándoa co contido
do texto que acompaña.

 
CCL

 
CAA

 
CSC

 
CSIE
E

 
 b

 e

 B2.5. Subliñado,
esquematización e resumo da
información relevante dun texto
sinxelo.

 B2.3. Realizar o
subliñado das ideas
principais dun texto
sinxelo, e esquematizar

 LGB2.3.1. Realiza o
subliñado das ideas
principais dun texto
sinxelo.

 
CCL

 
CAA



e resumir o seu contido.
 LGB2.3.2. Esquematiza as

ideas dun texto sinxelo,
indicando as ideas
principais e secundarias.

 
CCL

 
CAA
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 LGB2.3.3. Realiza o
resumo dun texto sinxelo.

 
CCL

 

 b

 e

 B2.6. Uso de certas estratexias
de control do proceso lector
(anticipación, formulación de
hipóteses, relectura...).

 B2.4. Utilizar certas
estratexias para
mellorar a lectura.

 LGB2.4.1. Deduce o
posible contido dun texto
sinxelo antes de lelo,
axudándose do título e as
ilustracións.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE

 LGB2.4.2. Relé un texto e
marca as palabras clave
para acadar a
comprensión integral,
cando é preciso.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE

 b

 e

 i

 B2.7. Uso dirixido das
tecnoloxías da información e da
comunicación para a
localización, selección,
interpretación e organización da
información.

 B2.5. Utilizar as
tecnoloxías da
información para tratar a
información nun texto
sinxelo.

 LGB2.5.1. Utiliza as
tecnoloxías da
información para localizar
e seleccionar a
información nun texto
sinxelo adecuado á súa
idade.

 
CCL

 CD

 
CAA



 LGB2.5.2. Utiliza as
tecnoloxías da
información para
organizar a información
dun texto sinxelo
adecuado á súa idade.

 
CCL

 CD
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 LGB2.5.3. Utiliza
dicionarios dixitais para
interpretar a información
dun texto.

 
CCL

 
CAA

 CD

 b

 e

 o

 B2.8. Realización de diferentes
tipos de lectura: de
investigación, de aprendizaxe,
de gozo persoal, de resolución
de problemas.

 B2.6. Realizar diferentes
tipos de lectura.

 LGB2.6.1. Realiza
diferentes tipos de lectura
en función de cada texto:
de investigación, de
aprendizaxe, de gozo
persoal ou de resolución
de problemas.

 
CCL

 
CSIE
E

 
CAA

 a

 b

 e

 B2.9. Lectura expresiva de
textos literarios e non literarios,
de diferente tipoloxía textual.

 B2.10. Dramatización e lectura
dramatizada de textos literarios
e non literarios.

 B2.7. Ler
expresivamente textos
de diversa tipoloxía
(dramatizando cando é
preciso) con fluidez e
precisión, atendendo á
dicción, entoación,
intensidade de voz,
ritmo e velocidade,
adecuados ás diversas
situacións funcionais da
lectura en voz alta (ler

 LGB2.7.1. Descodifica con
precisión e rapidez as
palabras.

 
CCL

 
CAA

 LGB2.7.2. Le textos en
voz alta con fluidez e
precisión.

 
CCL

 LGB2.7.3. Le textos en
voz alta con ritmo,
velocidade e ton da voz
adecuados.

 
CCL



para que alguén goce
escoitando, ler para dar
a coñecer un texto
descoñecido, ler para
compartir información
que se acaba de

 LGB2.7.4. Le en voz alta
adaptándose ao interese
do auditorio: gozar
escoitando, obter nova
información...

 
CCL

 
CAA

 
CSC
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localizar) facendo
participar a audiencia da
súa interpretación.

 LGB2.7.5. Fai lecturas
dramatizadas de textos.

 
CCL

 
CSC

 a

 b

 e

 i

 B2.11. Uso da biblioteca de aula
e do centro, amosando certo
coñecemento da súa
organización (catalogación,
funcionamento) e participación
en actividades literarias e na
elaboración de propostas.

 B2.12. Comezo no uso das
bibliotecas, incluíndo as virtuais,
de xeito cada vez máis
autónomo, para obter
información e modelos para a
produción escrita.

 B2.8. Usar as bibliotecas
da aula e do centro, así
como as virtuais, con
certa autonomía,
comprendendo como se
organiza e colaborando
no seu coidado e
mellora.

 LGB2.8.1. Usa a biblioteca
de aula con certa
autonomía, para obter
datos e informacións, e
colabora no seu coidado e
mellora.

 
CCL

 
CAA

 
CSC

 LGB2.8.2. Usa a biblioteca
de centro con certa
autonomía,para obter
datos e informacións, e
colabora no seu coidado e
mellora.

 
CCL

 
CAA

 
CSC

 LGB2.8.3. Usa as
bibliotecas virtuais, para
obter datos e
informacións, con certa
autonomía.

 
CCL

 
CAA

 CD

 a

 b

 e

 B2.13. Mantemento adecuado e
ampliación da biblioteca persoal.

 B2.9. Ter interese por ter
unha biblioteca propia,
física ou virtual.

 LGB2.9.1. Amosa interese
pola conservación e
organización dos seus
libros físicos e/ou virtuais.

 
CCL

 
CAA

 



 a

 b

 e

 B2.14. Interese polos textos
escritos como fonte de
aprendizaxe e como medio de
comunicación de experiencias.

 B2.10. Amosar interese
polos textos escritos
como fonte de
aprendizaxe e medio de

 LGB2.10.1. Amosa
interese pola lectura
como fonte de
aprendizaxe e medio de

 
CCL

 
CAA
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comunicación. comunicación.  
CCE

 a

 b

 e

 m

 B2.15. Desenvolvemento da
autonomía lectora, amosando
capacidade de elección de
temas e de textos e de expresión
das preferencias persoais.

 B2.11. Amosar certa
autonomía lectora e
capacidade de selección
de textos do seu
interese, así como ser
quen de expresar
preferencias.

 LGB2.11.1. Selecciona
persoalmente as lecturas
que desexa realizar e é
quen de xustificalas en
función dos seus gustos e
necesidades.

 
CCL

 LGB2.11.2. Expresa, de
maneira sinxela, opinións
e valoracións sobre as
lecturas feitas.

 
CCL

 
CSC

 
CAA

 a

 d

 e

 o

 B2.16. Análise de textos sinxelos
escritos en diferentes
variedades, bastante evidentes,
da lingua galega.

 B2.12. Analizar textos
sinxelos escritos en
diferentes variedades da
lingua galega.

 LGB2.12.1. Identifica, de
maneira global, as
diferenzas lingüísticas,
bastante evidentes, das
variedades da lingua
galega.

 
CCL

 
CCE
C



 LGB2.12.2. Valora a
variedade interna da
lingua como símbolo de
riqueza lingüística e
cultural, así como o
estándar como variante
unificadora.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
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 a

 b

 e

 B3.1. Uso, de maneira xeral, das
estratexias de planificación, de
textualización (formato,
estrutura, ortografía e normas
lingüísticas, puntuación,
coherencia e cohesión...) e
revisión como partes do proceso
escritor.

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

 LGB3.1.1. Planifica a
elaboración do texto,
antes de comezar a
escribir, xerando ideas,
seleccionando e
estruturando a
información, mediante
notas, esquemas ou
guións.

 
CCL

 
CSIE
E

 
CAA

 LGB3.1.2. Elabora o texto
cunha estrutura definida,
con coherencia e
cohesionando, de maneira
xeral, os enunciados.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE

 LGB3.1.3. Utiliza os signos
de puntuación (punto,
coma, punto e coma, dous
puntos, puntos
suspensivos, signos de
exclamación e
interrogación).

 
CCL



 LGB3.1.4. Aplica, de
maneira xeral, a norma
lingüística: ortografía,
acentuación, léxico,
morfosintaxe e usa,
habitualmente, unha
linguaxe non sexista.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C
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 LGB3.1.5. Escribe e
presenta textos propios
elaborando borradores.

 
CCL

 
CAA

 LGB3.1.6. Usa o dicionario
durante a elaboración de
textos.

 
CCL

 
CAA

 a

 b

 e

 i

 o

 B3.2. Composición de textos
propios de situacións cotiás de
relación social (correspondencia,
normas, notas, invitacións e
mensaxes curtas) de acordo
coas características propias
destes xéneros.

 B3.3. Composición de textos de
información e de opinión
sinxelos, característicos dos
medios de comunicación social,
sobre feitos e acontecementos
significativos, con especial
incidencia na noticia, na
entrevista e no comentario breve

 B3.2. Crear textos
sinxelos de diferente
tipoloxía que permitan
narrar, describir,
resumir, explicar e
expoñer opinións,
emocións e informacións
relacionadas con
situacións cotiás e
aqueles que sexan
característicos dos
medios de
comunicación.

 LGB3.2.1. Elabora, en
diferentes soportes,
textos propios da vida
cotiá e académica,
imitando modelos: cartas
e correos electrónicos,
mensaxes curtas, normas,
notas e invitacións

 
CCL

 
CAA

 CD

 LGB3.2.2. Redacta textos
xornalísticos (noticias,
crónicas, reportaxes,
entrevistas) e (anuncios e
carteis), imitando
modelos publicitarios moi
sinxelos.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C
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sobre libros ou música, en
situacións reais ou simuladas.

 LGB3.2.3. Crea diferentes
tipos de textos
(narrativos, expositivos,
descritivos ou
argumentativos) seguindo
un guión establecido e
adaptando a linguaxe ás
características de cada
xénero.

 
CCL

 
CAA

 LGB3.2.4. Escribe textos
coherentes e empregando
algúns elementos básicos
de cohesión, usando o
rexistro adecuado.

 
CCL

 
CSC

 
CCE

 LGB3.2.5. Resume o
contido de textos sinxelos
propios do ámbito da vida
persoal ou familiar ou dos
medios de comunicación.

 
CCL

 
CSC

 
CAA



 b

 e

 B3.4. Produción de textos
relacionados co ámbito
académico para obter, organizar
e comunicar información
(cuestionarios, resumos,
esquemas, descricións e
explicacións).

 B3.3. Elaborar textos do
ámbito académico para
obter, organizar e
comunicar información.

 LGB3.3.1. Elabora textos
escritos propios do ámbito
académico (cuestionarios,
resumos, descricións,
explicacións...) para
obter, organizar e
comunicar información.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE
E
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 a

 b

 e

 j

 B3.5. Redacción de textos breves
e sinxelos: carteis publicitarios,
anuncios, cómics, poemas,
cancións e anécdotas.

 B3.4. Elaborar textos
breves e sinxelos con
creatividade.

 LGB3.4.1. Elabora textos
sinxelos que combinan a
linguaxe verbal e non
verbal: carteis
publicitarios, anuncios,
cómic, contos, poemas,
cancións e anécdotas.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

 
 LGB3.4.2. Escribe textos

sinxelos de carácter
creativo.

 
CCL

 
CAA

 LGB3.4.3. Aprecio polos
usos creativos da
linguaxe.

 
CCL

 
CAA

 b

 d

 e

 i

 j

 B3.6. Uso das TIC, con certa
autonomía, na busca de
información, o tratamento dos
textos e a realización de
presentacións.

 B3.5. Usar as TIC, con
certa autonomía, para a
busca de información,
tratamento dos textos e
realización de
presentacións.

 LGB3.5.1. Busca e
selecciona información en
diferentes fontes e
soportes dixitais.

 
CCL

 CD

 
CAA

 LGB3.5.2. Emprega
procesadores de textos
con certa autonomía.

 
CCL

 
CAA

 
CSIE
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 LGB3.5.3. Utiliza,
habitualmente,
correctores de textos.

 
CCL

 CD

 
CAA

 LGB3.5.4. Utiliza as TIC,
con certa autonomía, para
realizar presentacións
elementais.

 
CCL

 CD

 
CSIE

 b

 e

 i

 j

 B3.7. Utilización de elementos
gráficos e paratextuais para
facilitar a comprensión
(ilustracións, gráficos, táboas e
tipografía) e ilustración creativa
dos propios textos.

 B3.6. Utilizar recursos
gráficos e paratextuais
que faciliten a
comprensión dos textos
e contribúan á súa
ilustración creativa.

 LGB3.6.1. Usa recursos
gráficos e paratextuais
para facilitar a
comprensión dos textos e
ilustralos de maneira
creativa.

 
CCL

 CD

 
CSIE
E



 a

 b

 e

 i

 B3.8. Interese polo coidado e a
presentación dos textos escritos
e respecto pola norma
ortográfica.

 B3.9.Valoración da escritura
como instrumento de relación
social, de obtención e de
reelaboración da información e
dos coñecementos.

 B3.7. Coidar a
presentación dos
traballos escritos en
calquera soporte e
valorar a lingua escrita
como medio de
comunicación.

 LGB3.7.1. Coida a
presentación dos textos
seguindo as normas
básicas de presentación
establecidas: marxes,
disposición no papel,
limpeza, calidade
caligráfica, separación
entre parágrafos,
interliñado… en calquera
soporte.

 
CCL

 CD

 
CAA

 LGB3.7.2. Valora a lingua
escrita como medio de
comunicación.

 
CCL

 
CSC
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

 e  B4.1. Uso e identificación
intuitiva da terminoloxía
seguinte nas actividades de
produción e interpretación:
denominación dos textos
traballados; clases de palabras,
sílaba tónica e átona;
enunciados: frase e oración;
tipos de enunciado: declarativo,
interrogativo, exclamativo,
imperativo; enlaces: preposición;
grupo de palabras: núcleo e
complementos; substantivos,
artigos e pronomes, adxectivo;
tempo e modo verbal; persoa
gramatical; modo imperativo e
infinitivo; complementos do
nome e complementos do verbo:
o suxeito.

 B4.1. Utilizar
terminoloxía lingüística e
gramatical básica,
funcionalmente, como
apoio á comprensión e á
produción de textos, así
como aplicar o seu
coñecemento no uso da
lingua.

 LGB4.1.1. Recoñece as
diferentes categorías
gramaticais pola súa
función na lingua:
substantivo, artigo,
pronome, adxectivo,
adverbio, verbo e
preposición.

 
CCL

 
CAA

 LGB4.1.2. Conxuga e usa
con corrección as formas
verbais persoais e non
persoais dos verbos.

 
CCL

 
CAA

 LGB4.1.3. Diferencia as
sílabas que conforman
cada palabra,
diferenciando a sílaba
tónica das átonas.

 
CCL

 
CAA

 LGB4.1.4. Identifica e
clasifica os diferentes
tipos de enunciado:
declarativo, interrogativo,
exclamativo, imperativo.

 
CCL

 
CAA
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 LGB4.1.5. Recoñece as
oracións simples,
comprende o seu
significado, utiliza
correctamente a
concordancia de xénero e
número e identifica o
verbo e os seus
complementos: o suxeito,
así como os
complementos do nome.

 
CCL

 
CAA

 b

 e

 B4.2. Coñecemento xeral das
normas ortográficas, apreciando
o seu valor social e a necesidade
de cinguirse a elas nos escritos.

 B4.3. Uso de procedementos de
derivación, de comparación e de
contraste para xulgar sobre a
corrección das palabras e
xeneralizar as normas
ortográficas.

 B4.2. Coñecer e aplicar,
de forma xeral, as
normas ortográficas
xerais e as de
acentuación en
particular, apreciando o
seu valor social e a
necesidade de cinguirse
a elas.

 LGB4.2.1. Aplica
xeralmente as normas de
acentuación xerais e de
acentuación diacrítica e
aprecia o seu valor social
e a necesidade de
cinguirse a elas.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

 LGB4.2.2. Coñece e utiliza
as normas ortográficas,
aplicándoas nas súas
producións escritas con
especial atención nas
regras do h, b/v, c/cc, s/x,
ll/i/x.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C



 e

 e

 B4.4. Comparación de estruturas
sintácticas diversas para
observar a súa equivalencia

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

 LGB4.3.1. Emprega con
corrección os signos de
puntuación, facendo unha
valoración dos resultados.

 
CCL
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semántica ou posibles
alteracións do significado.

nas producións orais e
escritas.

 LGB4.3.2. Usa unha
sintaxe adecuada nas
súas producións.

 
CCL

 LGB4.3.3. Respecta, de
xeito xeral, as normas
morfosintácticas de
colocación do pronome
átono.

 
CCL

 
CSC

 
CCE

 e  B4.5. Exploración das
posibilidades do uso de diversos
enlaces entre oracións (causa,
consecuencia, finalidade,
contradición...), así como algúns
elementos de cohesión, en
relación coa composición de
textos.

 B4.4. Recoñecer e
empregar os conectores
básicos, así como outros
elementos de cohesión.

 LGB4.4.1. Usa diversos
conectores básicos entre
oracións: causa,
consecuencia, finalidade,
contradición...

 
CCL

 
CAA

 LGB4.4.2. Recoñece
determinados procesos de
cohesión nos textos:
anáfora, sinónimos...

 
CCL

 
CAA

 e  B4.6. Identificación, en oracións,
do verbo e os seus
complementos, especialmente o

 B4.5. Identificar o papel
semántico do suxeito e
transformar oracións

 B4.5.1. Identifica, en
oracións sinxelas, o papel
semántico do suxeito..

 
CCL

 
CAA



suxeito, e do papel semántico do
suxeito (axente, paciente e
causa).

 B4.7. Transformación de oracións
sinxelas de activa en pasiva, e
viceversa, para mellorar a
comprensión de determinados
textos.

activas sinxelas en
pasivas, e viceversa,
para mellorar a
comprensión e a
produción de textos.

 B4.5.2. Recoñece se a
oración é activa ou pasiva
e é quen de facer a
transformación dunha
noutra.

 
CCL

 
CAA
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 e  B4.8. Práctica do paso de estilo
directo a estilo indirecto na
narración, para mellorar a
produción de textos.

 B4.6. Transformar un
texto narrativo sinxelo
de estilo directo noutro
de estilo indirecto.

 B4.6.1. Transforma un
texto sinxelo narrativo de
estilo directo noutro de
estilo indirecto.

 
CCL

 
CAA

 b

 e

 i

 B4.9. Uso eficaz do dicionario, en
papel ou electrónico, na busca
da ampliación do vocabulario e
como consulta ortográfica e
gramatical.

 B4.10. Ampliación do
vocabulario, mediante o traballo
con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas,
polisémicas; aumentativos e
diminutivos, frases feitas, siglas
e abreviaturas.

 B4.11. Ampliación do
vocabulario mediante os
procedementos de creación de
palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición.

 B4.7. Ampliar o
vocabulario a partir do
uso do dicionario e do
traballo e reflexión sobre
as palabras que
conforman a lingua.

 LGB4.7.1. Usa
axeitadamente o
dicionario en papel ou
dixital para buscar
calquera palabra,
seleccionando a acepción
precisa segundo cada
contexto e como consulta
ortográfica.

 
CCL

 
CAA

 CD

 LGB4.7.2. Recoñece e
crea palabras derivadas
(prefixación e sufixación)
e compostas,
identificando e formando
familias de palabras.

 
CCL

 
CAA

 LGB4.7.3. Recoñece e usa
sinónimos, antónimos,
homónimos, palabras
polisémicas de uso
frecuente, frases feitas,
siglas e abreviaturas.

 
CCL

 
CAA
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 B4.12. Coñecemento xeral das
características relevantes
(históricas, socioculturais...) da
lingua galega e identificación e
valoración desta lingua dentro
da realidade plurilingüe e
pluricultural de España e de
Europa.

 B4.8. Coñecer,de xeito
xeral, as características
relevantes da lingua
galega e identificar e
valorar esta lingua
dentro da realidade
plurilingüe e pluricultural
de España e de Europa.

 LGB4.8.1. Coñece, de
xeito xeral, as
características máis
relevantes (históricas,
socioculturais...) da lingua
galega.

 
CCL

 
CCE
C

 LGB4.8.2. Identifica e
valora a lingua galega
dentro da realidade
plurilingüe e pluricultural
de España e de Europa.

 
CCL

 
CSC

 
CCE

 a

 d

 e

 m

 o

 B4.13. Comparación entre
aspectos das linguas que o
alumnado coñece e/ou está a
aprender para mellorar os
procesos comunicativos e
recoñecer as interferencias.

 B4.9. Establecer
relacións elementais
entre as diversas linguas
que utiliza ou está a
aprender o alumnado.

 LGB4.9.1. Recoñece, de
forma xeral, e evita as
interferencias entre as
linguas que está a
aprender.

 
CCL

 
CCE
C

 LGB4.9.2 Identifica
diferenzas, regularidades
e semellanzas,
ortográficas e léxicas
entre todas as linguas que
coñece e/ou está a
aprender, como punto de
apoio para a súa
aprendizaxe.

 
CCL



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
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 d

 e

 o

 B5.1. Escoita, memorización e
reprodución de textos
procedentes da literatura
popular oral galega (refráns,
adiviñas, lendas, contos,
poemas, conxuros, ditos e
cantigas), así como da literatura
galega en xeral.

 B5.2. Valoración e aprecio do
texto literario galego (oral ou
non) como vehículo de
comunicación, fonte de
coñecemento da nosa cultura e
como recurso de gozo persoal.

 B5.1 Escoitar,
memorizar, reproducir e
valorar textos
procedentes da
literatura popular galega
e da literatura galega en
xeral.

 LGB5.1.1. Escoita,
memoriza e reproduce
textos procedentes da
literatura popular oral
galega (refráns, adiviñas,
lendas, contos, poemas,
conxuros, ditos,cantigas)
e da literatura galega en
xeral

 
CCL

 
CAA

 
CCE
C

 LGB5.1.2. Valora os textos
da literatura oral galega
como fonte de
coñecemento da nosa
cultura e como recurso de
gozo persoal.

 
CCL

 
CCE
C

 b

 d

 e

 i

 B5.3. Lectura persoal, silenciosa
e en voz alta de obras en galego
adecuadas á idade e aos
intereses (conto, cómic, novela).

 B5.4. Lectura guiada de textos
da literatura infantil, adaptacións
breves de obras literarias

 B5.2. Ler textos e obras
n galego da literatura
infantil, adaptacións
breves de obras clásicas
e literatura actual,
adaptadas á idade e en
diferentes soportes.

 LGB5.2.1. Le en silencio
obras e textos en galego
da literatura infantil,
adaptacións breves de
obras clásicas e literatura
actual, adaptadas á idade
e en diferentes soportes.

 
CCL

 
CCE
C

 CD



clásicas e literatura actual en
diversos soportes.

 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

 
CCE
C

 CD



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Co
mp

 b

 d

 e

 B5.5. Lectura comentada de
poemas, de relatos e de obras
teatrais tendo en conta as
convencións literarias (xéneros,
figuras) e a presenza de certos
temas e motivos repetitivos.

 B5.3. Identificar as
características dos
diferentes xéneros e as
figuras literarias, así
como temas recorrentes.

 LGB5.3.1. Identifica as
características principais
dos diferentes xéneros
literarios: narrativa,
poesía e teatro.

 
CCL

 
CCE
C

 LGB5.3.2. Distingue
algúns recursos retóricos
e métricos propios dos
poemas.

 
CCL

 LGB5.3.3. Identifica e
emprega algunhas figuras
literarias: comparacións,
personificacións,
hipérboles e xogos de
palabras.

 
CCL

 
CCE
C

 
CAA

 LGB5.3.4. Identifica os
temas recorrentes na
literatura.

 
CCL

 
CCE



 b

 e

 B5.6. Recreación e composición
de poemas e relatos para
comunicar sentimentos,
emocións, estados de ánimo,
lembranzas, recoñecendo as
características dalgúns modelos.

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

 LGB5.4.1. Recrea e
compón poemas e relatos,
a partir de modelos
sinxelos, para comunicar
sentimentos, emocións,
estados de ánimo e
lembranzas.

 
CCL

 
CCE
C

 
CSC

 b

 d

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

 B5.5. Participar
activamente en
dramatizacións de

 LGB5.5.1. Participa
activamente en
dramatizacións de textos

 
CCL
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 e textos literarios. literarios.

 a

 d

 e

 o

 B5.8. Valoración da literatura en
calquera lingua (maioritaria,
minoritaria ou minorizada), como
vehículo de comunicación, fonte
de coñecemento e como recurso
de gozo persoal.

 B5.6. Valorar a literatura
en calquera lingua,
como vehículo de
comunicación, fonte de
coñecemento e como
recurso de gozo persoal.

 LGB5.6.1. Valora a
literatura en calquera
lingua, como vehículo de
comunicación, fonte de
coñecemento e como
recurso de gozo persoal.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

 a

 d

 e

 o

 B5.9. Interese por coñecer os
modelos narrativos e poéticos
que se utilizan noutras culturas.

 B5.10. Comparación de imaxes,
símbolos e mitos facilmente
interpretables que noutras
culturas serven para entender o
mundo e axudan a coñecer
outras maneiras de relacións
sociais.

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

 LGB5.7.1. Compara
imaxes, símbolos e mitos
sinxelos doutras culturas
cos da cultura galega,
amosando interese e
respecto.

 
CSC

 
CCE
C

 LGB5.7.2. Amosa
curiosidade por coñecer
outras costumes e formas
de relación social,
respectando e valorando
a diversidade cultural.

 
CSC

 
CCE
C

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS
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BLOQUE 1 - INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

 b

 e

 h

 i

 B1.1. Iniciación á
actividade científica.

 B1.2. Emprego de
diferentes fontes de
información.

 B1.3. Lectura de textos
propios da área.

 B1.4. Utilización das
tecnoloxías da información
e comunicación para
buscar e seleccionar
información, simular
procesos e comunicar
conclusións sobre os
traballos realizados.

 B1.5. Uso progresivamente
autónomo do tratamento
de textos (axuste de
páxina, inserción de
ilustracións ou notas,

 B1.1. Obter información
relevante sobre feitos ou
fenómenos previamente
delimitados, facer predicións
sobre sucesos naturais,
integrar datos de observación
directa e indirecta a partir da
consulta de fontes directa e
indirectas e comunicando os
resultados en diferentes
soportes.

 CNB1.1.1. Busca, selecciona
e organiza información
concreta e relevante,
analízaa, obtén conclusións,
elabora informes e comunica
os resultados en diferentes
soportes.

 
CCL

 
CSIE
E

 
CAA

 CD
 CNB1.1.2. Expresa

oralmente e por escrito, de
forma clara e ordenada
contidos relacionados coa
área manifestando a
comprensión de textos orais
e/ou escritos.

 
CCL

 
CMC
CT

 CNB1.1.3. Emprega de forma
autónoma o tratamento de
textos (axuste de páxina,
inserción de ilustracións ou
notas etc.).

 
CCL

 
CSIE
E

 



imaxes etc.).

 B1.6. Xestión de ficheiros.
 CNB1.1.4. Manexa

estratexias axeitadas para
acceder á información dos
textos de carácter científico.

 
CMC
CT

 
CAA
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 CNB1.1.5. Efectúa
búsquedas guiadas de
información na rede.

 
CAA

 
CMC
CT

 CNB1.1.6. Coñece e aplica
estratexias de acceso e
traballo na rede.

 
CAA

 
CMC
CT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 i

 B1.7. Aproximación
experimental a cuestións
científicas próximas á súa
realidade.

 B1.8. Traballo individual e
cooperativo.

 B1.9. A igualdade entre
homes e mulleres.

 B1.10. A conduta
responsable.

 B1.11. A relación cos
demais. A resolución
pacífica de conflitos.

 B1.2. Establecer conxecturas
tanto respecto de sucesos que
ocorren dunha forma natural
como sobre os que ocorren
cando se provocan a través dun
experimento ou dunha
experiencia.

 CNB1.2.1. Manifesta
autonomía na planificación e
execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións.

 
CSIE
E

 
CAA

 
CMC
CT

 B1.3. Traballar de forma
cooperativa, apreciando o
coidado pola seguridade propia
e a dos seus compañeiros/as,
coidando as ferramentas e
facendo uso adecuado dos

 CNB1.3.1. Utiliza estratexias
para realizar traballos de
forma individual e en equipo,
amosando habilidades para
a resolución pacífica de
conflitos.

 
CAA

 
CSC

 
CMC
CT



 B2.12. Toma de decisións:
criterios e consecuencias.

 B1.13. Desenvolvemento
de hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.
Técnicas de traballo.

materiais.
 CNB1.3.2. Coñece e

emprega as normas de uso e
de seguridade dos
instrumentos, dos materiais
de traballo e das tecnoloxías
da información e
comunicación.

 
CMC
CT

 
CSC

 CD
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Recursos e técnicas de
traballo individual.

 B1.14. Hábitos de
prevención de
enfermidades e accidentes,
na aula e no centro.

 B1.15. Emprego de
diversos materiais, tendo
en conta as normas de
seguridade.

 B1.16. Elaboración de
protocolos de uso das TIC
na aula.

 B1.17. Valoración da
necesidade de controlar o
tempo destinado ás
tecnoloxías da información
e da comunicación e do
seu poder de adicción.

 CNB1.3.3. Utiliza algúns
recursos ao seu alcance
proporcionados polas
tecnoloxías da información
para comunicarse e
colaborar.

 CD

 
CAA

 
CMC
CT



 a

 b

 c

 e

 g

 h

 i

 B1.18. Planificación e
realización de proxectos,
experiencias sinxelas e
pequenas investigacións,
formulando problemas,
enunciando hipóteses,
seleccionando o material
necesario, montando,
realizando e extraendo

 B1.4. Realizar proxectos,
experiencias sinxelas e
pequenas investigacións e
presentar informes coas
conclusións en diferentes
soportes.

 CNB1.4.1. Realiza proxectos,
experiencias sinxelas e
pequenas investigacións
formulando problemas,
enunciando hipóteses,
seleccionando o material
necesario, realizando,
extraendo conclusións e
comunicando os resultados.

 
CMC
CT

 
CCL

 
CAA

 
CSIE
E
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conclusións e presentando
informes en diferentes
soportes.

 CNB1.4.2. Presenta un
informe, de forma oral ou
escrita, empregando
soportes variados,
recollendo información de
diferentes fontes (directas,
libros, internet) cando
traballa de forma individual
ou en equipo na realización
de proxectos, experiencias
sinxelas e pequenas
investigacións.

 
CMC
CT

 
CCL

 
CSC

 
CD

 
CAA

 
CSIE

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE

 e

 h

 B2.1. As funcións vitais no
ser humano:
recoñecemento da
nutrición como unha

 B2.1. Identificar e localizar os
principais órganos implicados
na realización das funcións
vitais do corpo humano,
establecendo algunhas

 CNB2.1.1. Identifica e
localiza os principais órganos
implicados na realización das
funcións vitais do corpo
humano.

 
CMC
CT
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función vital para os seres
humanos.

 B2.2. Identificación dos
aparellos relacionados con
ela (aparellos respiratorios,
dixestivo, circulatorio e
excretor).

 B2.3. Recoñecemento das
características básicas do
sistema reprodutor
humano e as diferenzas
entre sexos.
Funcionamento do sistema
reprodutor.

 B2.4. Descrición dos
sentidos e do sistema
nervioso e valoración da
súa importancia en
relación co medio e co
resto dos seres humanos.

 B2.5. O aparello locomotor.

relacións fundamentais entre
eles.

 CNB2.1.2. Identifica as
principais características dos
aparellos respiratorio,
dixestivo, locomotor,
circulatorio e excretor e
explica as principais
funcións.

 
CMC
CT



 a

 b

 c

 d

 h

 B2.6. Saúde e
enfermidade. Principais
enfermidades que afectan
aos aparellos e sistemas do
organismo humano.

 B2.3. Relacionar determinadas
prácticas de vida co adecuado
funcionamento do corpo,
adoptando estilos de vida
saudables, coñecendo as

 CNB2.3.1. Investiga sobre
enfermidades relacionadas
cunha alimentación
inadecuada e presenta
conclusións en diversos
soportes.

 
CMC
CT

 
CSC



ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Co
mp

 k
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 B2.7. Hábitos saudables
para previr enfermidades.

 B2.8. Trastornos
alimenticios.

 B2.9. Efectos nocivos do
consumo de alcohol e
drogas.

 B2.10. Tipos de dietas.
Elaboración de menús
saudables. Clasificación de
alimentos. Análise de
etiquetas de produtos.

repercusións para a saúde do
seu modo de vida.

 CNB2.3.2. Coñece os
principios das dietas
equilibradas, e elabora
menús variados
identificando ás prácticas
saudables.

 
CMC
CT

 
CCL

 
CSC

 CNB2.3.3. Recoñece os
efectos nocivos do consumo
de alcohol e drogas.

 
CMC
CT

 
CSC

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS

 e

 h

 B3.1. Seres vivos e seres
inertes. Diferenciación.

 B3.2.Organización interna
dos seres vivos e estrutura
dos seres vivos: células,
tecidos: tipos; órganos;
aparellos e sistemas:
principais características e
funcións.

 B3.1. Coñecer a estrutura dos
seres vivos: células, tecidos,
tipos, órganos, aparellos e
sistemas. Identificar as
principais características e
funcións.

 CNB3.1.1. Identifica e
describe a estrutura dos
seres vivos: células, tecidos,
órganos, aparellos e
sistemas, nomeando as
principais características e
funcións de cada un deles.

 
CMC
CT

 
CCL
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 e

 h

 l

 B3.3. Os seres vivos:
características,
clasificación e tipos.

 B3.4. Os animais
vertebrados e
invertebrados,
características e
clasificación.

 B3.5. As plantas: a
estrutura e fisioloxía. A
fotosíntese.

 B3.2. Coñecer diferentes niveis
de clasificación dos seres vivos,
atendendo ás súas
características e tipos.

 CNB3.2.1. Clasifica aos seres
vivos e nomea as principais
características atendendo ao
seu reino: Reino animal.
Reino das plantas. Reino dos
fungos e outros reinos
empregando criterios
científicos e medios
tecnolóxicos.

 
CMC
T

 CNB3.2.2. Utiliza guías na
identificación  científica de
animais vertebrados,
invertebrados e plantas.

 
CMC
CT

 a

 e

 h

 i

 l

 o

 B3.6. As relacións entre os
seres vivos. Cadeas
alimentarias.

 B3.7. Características e
compoñentes dun
ecosistema.

 B3.8. Observación e estudo
dun ecosistema próximo,
recoller datos, facer
hipóteses e recollendo os

 B3.3. Investigar as
características de ecosistemas
do seu contorno mediante a
recollida de datos, facendo
hipóteses, empregando
diversas fontes de información
e presentando os resultados en
diferentes soportes, mostrando
interese pola rigorosidade e
hábitos de respecto e coidado
cara aos seres vivos.

 CNB3.3.1. Coñece e explica,
con rigorosidade, as
principais características e
compoñentes dun
ecosistema.

 
CMC
CT

 
CCL

 CNB3.3.2. Investiga con
criterio científico,
ecosistemas próximos e
presenta resultados en
diferentes soportes.

 
CMC
CT

 
CCL
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resultados en diferentes
soportes.

 B3.9. Actuacións humanas
que modifican o medio
natural. Extinción de
especies.

 B3.10. Interese pola
observación e polo estudo
rigoroso de todos os seres
vivos.

 B3.11. Emprego de medios
tecnolóxicos para o estudo
dos seres vivos.

 CNB3.3.3. Identifica
algunhas actuacións
humanas que modifican o
medio natural e as causas de
extinción de especies e
explica algunhas actuacións
para o seu coidado.

 
CMC
CT

 
CSC

 CNB3.3.4. Usa a lupa e
outros medios tecnolóxicos
para a observación
científica.

 
CMC
CT

 CNB3.3.5. Observa e rexistra
algún proceso asociado á
vida dos seres vivos, utiliza
os instrumentos e os medios
audiovisuais e tecnolóxicos
apropiados e comunica de
xeito oral e escrito os
resultados.

 
CMC
CT

 
CCL

 CD

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA



 e

 h

 B4.1. Comparación e
clasificación dos materiais
segundo propiedades
físicas observables: dureza,
solubilidade, estado de
agregación e
condutividade térmica.

 B4.1. Coñecer e comparar para
clasificar materiais segundo as
súas propiedades observables:
dureza, solubilidade, estado de
agregación e condutividade
térmica.

 CNB4.1.1. Coñece e clasifica
materiais segundo as súas
propiedades (dureza,
solubilidade, estado de
agregación e condutividade
térmica).

 
CMC
CT
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 e

 g

 h

 B4.2. Diferentes
procedementos para a
medida da masa e do
volume dun corpo.

 B4.3 Explicación de
fenómenos físicos
observables en termos de
diferenzas de densidade. A
flotación nun medio
líquido.

 B4.2. Realizar experiencias
sinxelas e pequenas
investigacións para determinar:
a masa e o volume dun corpo e
as principais características da
flotación dos corpos.

 CNB4.2.1. Utiliza diferentes
procedementos para
determinar a medida da
masa e do volume dun
corpo.

 
CMC
CT

 CNB4.2.2. Describe a
diferenza entre masa e
volume.

 
CMC
CT

 
 CNB4.2.3. Identifica e explica

as principais características
da flotación nun medio
líquido.

 
CMC
CT

 
CCL

 a

 e

 h

 B4.4. Fontes de enerxía e
materias primas: a súa
orixe. Enerxías renovables
e non renovables.

 B4.5. Fontes de enerxías
renovables e non
renovables. O
desenvolvemento
enerxético, sostible e
equitativo.

 B4.3. Identificar e explicar as
características das fontes de
enerxía renovables e non
renovables e a súa influencia
no desenvolvemento sostible.

 CNB4.3.1. Identifica e explica
as diferenzas entre enerxías
renovables e non renovables
e argumenta sobre as
accións necesarias para o
desenvolvemento
enerxético, sostible e
equitativo.

 
CMC
CT

 
CCL

 
CSC
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 c

 e

 g

 h

 i

 B4.6. Realización de
experiencias sinxelas sobre
reaccións químicas
habituais na vida cotiá e
doméstica: a combustión, a
oxidación e a
fermentación.

 B4.7. Identificación de
produtos químicos
habituais no fogar e dos
posibles riscos para o
organismo.

 B4.8. Identificación na
etiquetaxe dos símbolos de
perigo máis comúns.

 B4.4. Realizar experiencias
sinxelas, de forma cooperativa,
sobre reaccións químicas
habituais na vida cotiá;
formular problemas, enunciar
hipóteses, seleccionar o
material necesario, extraer
conclusións e comunicar os
resultados en diferentes
soportes.

 CNB4.4.1. Realiza
experiencias sinxelas, en
equipo, sobre reaccións
químicas habituais na vida
cotiá; formular problemas,
enunciar hipóteses,
seleccionar o material
necesario, extraer
conclusións e comunicar os
resultados en diferentes
soportes.

 
CMC
CT

 
CAA

 
CSIE
E

 
CCL

 CD

 CNB4.4.2. Identifica produtos
químicos habituais no fogar
e os posibles riscos para o
organismo.

 
CMC
CT

 CNB4.4.3. Identifica e explica
os símbolos de perigo máis
comúns na etiquetaxe.

 
CMC
CT

 CNB4.4.4. Respecta as
normas de uso, de
seguridade, de conservación
e de mantemento dos
instrumentos de observación
e dos materiais de traballo,
na aula e no centro.

 
CMC
CT



BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS
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 c

 e

 h

 j

 B5.1. Uso das máquinas
eléctricas na vida cotiá e
doméstica. Normas de
seguridade.

 B5.2. As máquinas
eléctricas.

 B5.3. A transmisión da
electricidade.

 B5.4. Elementos dos
circuítos eléctricos.

 B5.5. Efectos da
electricidade.

 B5.6. Condutores e illantes.

 B5.1. Planificar e construír, de
forma cooperativa, un circuíto
eléctrico simple que responda a
un problema dado, atendendo
ás normas de seguridade.

 CNB5.1.1. Observa e
identifica os elementos dun
circuíto eléctrico e constrúe
un.

 
CMC
CT

 
CSIE

 CNB5.1.2. Observa, identifica
e explica algúns efectos da
electricidade da vida cotiá.

 
CMC
CT

 
 CNB5.1.3. Expón exemplos

de materiais condutores e
illantes, argumentado a súa
exposición.

 
CMC
CT

 
CCL

 a

 e

 h

 i

 B5.2. Investigar sobre a
evolución dun obxecto, aparello
ou máquina ao longo da
historia, utilizando distintas
fontes de información e
presentando os resultados en
diferentes soportes.

 CNB5.2.1. Coñece algúns dos
grandes descubrimentos e
inventos da humanidade e
explica os beneficios ou
riscos para á sociedade.

 
CMC
CT

 
CCL

 
 CNB5.2.2. Valora e describe

a influencia do
desenvolvemento
tecnolóxico nas condicións
de vida e no traballo.

 
CMC
CT

 
CCL

 
 
CMC
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 B5.7. A ciencia: presente e
futuro da sociedade.
Beneficios e riscos das
tecnoloxías e produtos.
Importantes
descubrimentos e inventos.

 CNB5.2.3. Coñece e explica
algúns dos avances da
ciencia no fogar e na vida
cotiá, na medicina, na
cultura e no lecer, na arte,
na música, no cine e no
deporte e nas tecnoloxías da
información e a
comunicación.

 
CCL

 
CSC

 
CCE
C

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
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 d

 e

 h
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 B1.1.Iniciación ao
coñecemento científico, toma
de conciencia das súas fases e
a súa aplicación nas Ciencias
sociais. Proposta de traballo
que xurda dun problema,
acontecemento ou inquedanza
e que supoña un proceso de
investigación e acción que
garanta participación activa do
alumnado e facilite o proceso
de autorregulación de
aprendizaxes.

 B1.2.Busca e selección de
información empregando as
TIC e outras fontes (directas e
indirectas), organización,
análise, documentación do
proceso (mediante uso do
cartafoles) e comunicación das
conclusións.

 B1.3.Planificación e xestión de
proxectos co fin de acadar
obxectivos. Iniciativa
emprendedora.

 B1.1.Realizar un traballo de
investigación que supoña a
busca, selección e
organización de información
sobre fenómenos
previamente delimitados, a
realización dun produto, a
documentación do proceso
e a comunicación do
resultados.

 CSB1.1.1.Busca
información (empregando
as TIC e outras fontes
directas e indirectas),
selecciona a información
relevante, a organiza,
analiza, obtén
conclusións sinxelas e as
comunica oralmente e/ou
por escrito.

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

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

 b

 c

 d

 B1.4.Emprego de técnicas de
estudo individual e de
estratexias de traballo
cooperativo. Valoración do
esforzo e coidado do material.

 B1.5.Participación activa e
construtiva na vida social, uso
das normas de convivencia.

 B1.6.A cooperación e o diálogo
como valores democráticos e
recursos básicos na resolución
pacífica de conflitos.

 B1.2.Empregar estratexias
de traballo cooperativo,
adoitar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as diferentes ideas e
achegas alleas nos diálogos
e debates, valorando o
esforzo e amosando
actitudes de cooperación,
participación e respecto
cara aos demais.

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

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

 b

 e

 h

 i

 o

 B1.7.Utilización da
terminoloxía propia da área.

Organización de ficheiros
temáticos de termos propios
da área.

 B1.3.Coñecer e utilizar as
palabras claves e conceptos
necesarios para ser capaz
de ler, escribir e falar sobre
Ciencias sociais, así como
comprender diferentes

 CSB1.3.1.Emprega de
maneira axeitada o
vocabulario adquirido
para ser capaz de ler,
escribir e falar sobre
Ciencias sociais.
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 B1.8.Fomento de Técnicas de
animación á lectura de textos
de divulgación das Ciencias
sociais (de carácter social,
xeográfico e histórico).

A prensa escrita e dixital
como fonte de información.

 B1.9.Utilización e lectura de
diferentes linguaxes textuais e
gráficos.

linguaxes recollidos en
textos de carácter social,
xeográfico ou histórico.

 CCB1.3.2.Expón
oralmente de forma clara
e ordenada, contidos
relacionados coa área,
que manifesten a
comprensión de textos
orais e /ou escritos de
carácter xeográfico, social
e histórico.

 CSB1.3.3.Analiza
informacións relacionadas
coa área e manexa
imaxes, táboas, gráficos,
esquemas, resumos e as
tecnoloxías da
información e a
comunicación.

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA



 h

 e

 B2.1.O Universo: galaxia,
estrela, planeta, satélite,
asteroide e cometa.

 B2.1.Explicar como é e de
que forma se orixinou o
Universo e os seus
principais compoñentes.

 CSB2.1.1.Describe como
é e de que forma se
orixinou o Universo e
explica os seus principais
compoñentes
identificando galaxia,
estrela, planeta, satélite,
asteroide e cometa.

 h

 e

 B2.2.O sistema Sslar: o Sol e os
planetas.

 B2.2.Describir as
características principais do
Sistema Solar identificando

 CSB2.2.1. Describe as
características,
compoñentes do Sistema
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diferentes tipos de astros e
as súas características.

Solar, localizando o Sol no
centro do mesmo e os
planetas segundo a súa
proximidade.

 h

 e

 g

 B2.3.O planeta Terra e a Lúa.
Características.

 B2.4. Movementos terrestres e
as súas consecuencias: as
estacións do ano, día e noite,
fusos horarios.

 B2.5.A translación da Lúa: as
fases lunares. Eclipses e
mareas.

 B2.3. Localizar o planeta
Terra e a Lúa no sistema
solar, explicando as súas
características,
movementos,
consecuencias e calcular os
fusos horarios.

 CSB2.3.1. Define e
representa o movemento de
translación terrestre, o eixe
do xiro e os polos
xeográficos, asocia as
estacións do ano ao seu
efecto combinado e calcula
os fusos horarios.

 CMCCT

 CCL

 CAA

 CSB2.3.2.Explica o día e a
noite como consecuencia
da rotación terrestre e
como unidades para
medir o tempo.

 CSB2.3.3.Define a
translación da Lúa
identificando e nomeando
as fases lunares.



 h

 g

 e

 i

 B2.6.Cartografía. Planos,
mapas e planisferios. Mapas
temáticos.

 B2.7. Escalas e signos
convencionais dun mapa.

 B2.8.Orientación no espazo:
técnicas, instrumentos e
estratexias.

Elaboración dun itinerario
coa axuda de ferramentas
dixitais.

 B2.4.Describir
correctamente planos e
mapas, incluíndo os
planisferios, interpretando a
súa escala e signos
convencionais.

 CSB2.4.1.Identifica e
clasifica os diferentes
tipos de mapas, define
que é a escala nun mapa
e emprega e interpreta os
signos convencionais
máis usuais que poden
aparecer nel.
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 B2.9.O clima e factores
climáticos.

 B2.5.Identificar os
elementos que inflúen no
clima, explicando como
actúan nel e adquirindo
unha idea básica de clima e
dos factores determinan o
clima en España.

 CSB2.5.1.Define clima,
nomea os seus elementos
e identifica os factores
que determinan en
España.

 e

 g

 h

 o

 B2.10.As grandes zonas
climáticas do planeta.

 B2.11.Tipos de climas de
España e as súas zonas de
influencia. O clima en Galicia.

 B2.6.Recoñecer as zonas
climáticas mundiais e os
tipos de clima de España
identificando algunhas das
súas características básicas.

 CSB2.6.1.Explica que é
unha zona climática,
nomeando as tres zonas
climáticas do planeta e
describindo as súas
características principais.

 CSB2.6.2 Describe e
sinala nun mapa os tipos
de climas de España, e as
zonas ás que afecta cada
un, interpretando e
analizando climogramas
de distintos territorios de
España e relacionándoos
co clima ao que pertence.



 h

 i

 o

 B2.12.A paisaxe: elementos
que a forman, tipos de
paisaxes.

 B2.13.Características das
principais paisaxes de España.

 B2.7.Explicar que é unha
paisaxe, identificar os
principais elementos que a
compoñen e as
características das
principais paisaxes de
España

 CSB2.7.1.Define paisaxe,
identifica os seus
elementos e explica as
características das
principais paisaxes de
España valorando a súa
diversidade.
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 e

 h

 io

 B2.14.A diversidade xeográfica
das paisaxes de España: relevo
e hidrografía.

 B2.15.O relevo e a rede
hidrográfica de Galicia.
Utilización de sistemas de
información xeográfica.

 B2.8.Describir as
características do relevo de
España e a súa rede
hidrográfica, localizándoos
nun mapa.

 CSB2.8.1.Localiza nun
mapa as principais
unidades de relevo en
España e as súas
vertentes hidrográficas.

 CSB2.8.2.Sitúa nun mapa
os mares, océanos e os
grandes ríos de España.

 a

 b

 h

 B2.16.A intervención humana
no medio. Estudo de campo
das consecuencias da
intervención humana na
contorna.

 B2.17.A contaminación e o
cambio climático.

 B2.18.Desenvolvemento
sostible e consumo
responsable.

 B2.9.Explicar a importancia
da intervención humana no
medio e favorecer o
desenvolvemento sostible.

 CSB2.9.1.Explica a
importancia do coidado
do medio, así como as
consecuencias da acción
humana neste.

 CSB2.9.2.Favorece o
desenvolvemento sostible
e o consumo responsable.

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE



 a

 d

 h

 B3.1.A Constitución de 1978.

 B3.2.Dereitos e deberes dos
cidadáns e cidadás.

 B3.1.Explicar a importancia
que ten a Constitución para
o funcionamento do Estado
español, así como os
dereitos, deberes e
liberdades recollidos nesta.

 CSB3.1.1.Identifica,
respecta e valora os
principios democráticos
máis importantes
establecidos na
Constitución e explica a
importancia que a
Constitución ten para o
funcionamento do Estado
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español.

 a

 d

 h

 B3.3.Forma de goberno: a
monarquía parlamentaria.

 B3.4.As principais institucións
políticas e as súas funcións.
Elaboración de organigramas.

 B3.2.Identificar as
institucións políticas que se
derivan da Constitución.
Funcións e organización.

 CSB3.2.1.Identifica as
principais institucións do
Estado español e describe
as súas funcións e a súa
organización.

 CSB3.2.2.Identifica e
comprende a división de
poderes do Estado e cales
son as atribucións
recollidas na Constitución
para cada un deles.

 a

 d

 h

 B3.5.Entidades territoriais e
órganos de goberno. As
comunidades autónomas, as
cidades autónomas e as
provincias.

 B3.3.Describir a
organización territorial do
Estado español así como os
órganos de goberno.

 CSB3.3.1.Explica a
organización territorial de
España, nomea as
estruturas básicas de
goberno e localiza en
mapas políticos as
distintas comunidades
autónomas que forman
España, así como as súas
provincias.



 a

 d

 h

 o

 B3.6.Manifestacións culturais e
lingüísticas de España.

 B3.4.Valorar a diversidade
cultural, social, política e
lingüística do Estado
español respectando as
diferenzas.

 CSB3.4.1.Valora, partindo
da realidade do estado
español, a diversidade
cultural, social, política e
lingüística nun mesmo
territorio como fonte de
enriquecemento cultural.
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 d
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 B3.7.Demografía e poboación.
Variables demográficas.

 B3.8.Conceptos demográficos:
poboación absoluta, densidade
de poboación, distribución
espacial, crecemento natural e
crecemento real da poboación.

 B3.9.Representación gráfica de
datos demográficos.

 B3.5.Comprender e
interpreta os principais
conceptos demográficos e
os factores xeográficos,
sociais, económicos ou
culturais que inciden nos
datos de poboación.

 CSB3.5.1.Define
demografía e poboación,
comprende os principais
conceptos demográficos e
os principais factores que
afectan á de poboación.

 CSB3 5.2.Interpreta unha
pirámide de poboación e
outros gráficos usados no
estudo da poboación.

 d

 g

 h

 o

 B3.10.Poboación de Galicia e
España: distribución e
evolución. Representación
gráfica dalgúns datos
demográficos de Galicia
obtidos en fontes estatísticas:
INE.

 B3.6.Distinguir os principais
trazos da poboación
española explicando a súa
evolución e a súa
distribución demográfica e
representándoa
graficamente.

 CSB3.6.1.Describe os
principais rasgos da
poboación española.

 CSB3.6.2.Explica o
proceso da evolución da
poboación en España e
describe a incidencia que
tiveron nesta, factores
como a esperanza de vida
ou a natalidade.

 CSB3.6.3.Describe os
factores que condicionan
a distribución da
poboación española.



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 CSB3.6.4 Sitúa nun mapa
os maiores núcleos de
poboación en España e as
zonas máis densamente
poboadas.

 a

 d

 h

 o

 B3.11.Os movementos
migratorios: éxodo rural, a
emigración a Europa, a
chegada de inmigrantes ao
noso país.

 B3.12.Problemas actuais da
poboación española.

Estudo de casos e debates.

 B3.7.Describir os
movementos migratorios da
poboación galega e de
España explicando o éxodo
rural, a emigración a
Europa, e a chegada de
emigrantes ao noso país e
identificar os problemas
actuais da poboación
española.

 CSB3.7.1 Explica o éxodo
rural, a emigración a
Europa, e a chegada de
inmigrantes ao noso país.

 CSB3.7.2.Identifica e
describe os principais
problemas actuais da
poboación española:
migracións,
envellecemento, etc.

 h  B3.13.As actividades
produtivas: recursos naturais e
materias primas.

 B3.14.Produtos elaborados.
Artesanía e Industria. Formas

 B3.8.Explicar as diferenzas
entre materias primas e os
produtos elaborados,
identificando as actividades
que se realizan para

 CSB3.8.1.Identifica e
define materias primas e
produto elaborado e os
asocia coas actividades
nas que se obteñen.



de produción. obtelos.
 CSB3 8.2 Describe

ordenadamente o proceso
de obtención dun produto
ata a súa venda e
identifica os sectores aos
que pertencen.
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 h

 o

 B3.15.As actividades
económicas e os sectores
produtivos de España.

 B3.9.Identificar as
actividades que pertencen a
cada un dos sectores
económicos, describir as
características destes
recoñecendo as principais
actividades económicas de
España.

 CSB3.9.1.Identifica os
tres sectores de
actividades económicas e
clasifica distintas
actividades no grupo ao
que pertencen.

  CSB3.9.2.Explica as
actividades relevantes
dos sectores primario,
secundario e terciario en
España e as súas
localizacións nos
territorios
correspondentes.

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO

 g

 o

 h

 B4.1.O tempo histórico. A Idade Antiga.  
A Idade Media e a Idade

Moderna: duración e datación
dos feitos históricos
significativos que as acoutan.

 B4.1.Explicar as
características de cada
tempo histórico estudado e
certos acontecementos
desas épocas que
determinaron cambios
fundamentais no rumbo da
historia.

 CSB4.1.1Identifica a idea
de idade da historia e
data a Idade Antiga, Media e
Moderna, asociándoas
aos feitos que marcan os
seus inicios e finais.



 b

 h

 i

 B4.2.As fontes históricas e a
súa clasificación: fontes
primarias e secundarias.
Elaboración dun traballo
comparativo entre tipos de
fontes históricas.

 B4.2.Coñecer a importancia
das fontes históricas para o
estudo da historia,
diferenciando entre fontes
primarias e secundarias.

 CSB4.2.1.Coñece
algunhas fontes da
historia representativas
de cada unha das idades
da historia, facendo
fincapé na Idade
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Contemporánea.

 g

 h

 i

 B4.3.Técnicas para localizar no
tempo e no espazo feitos do
pasado: os mapas históricos e
as liñas do tempo.

 B4.3.Utiliza as nocións
básicas de sucesión,
duración e simultaneidade
para ordenar
temporalmente algúns
feitos históricos e outros
feitos relevantes.

 CSB4.3.1.Usa diferentes
técnicas para localizar no
tempo e no espazo feitos
do pasado, percibindo a
duración, a
simultaneidade e as
relacións entre os
acontecementos.

 b

 d

 h

 o

 B4.4. A Península Ibérica na época de 
romanización.

   A península ibérica na
Idade Media.
A romanización.

 O legado cultural romano. 

 B4.4.Identificar e localizar
no tempo e no espazo os
procesos e e
acontecementos históricos,
políticos, sociais e culturais
máis relevantes da historia

 CSB4.4.1.Sitúa nunha liña
do tempo as etapas
históricas máis
importantes da Idade
Antiga, Media e Idade Moderna
en España.



Os romanos na Península Ibérica.

 B4.5.Al-Andalus e os reinos
cristianos.

 B4.6.O Camiño de Santiago. O
Románico. O Gótico. Proposta
de realización dunha
investigación e exposición
sobre o Camiño de Santiago.

 B4.7.España e Galicia na Idade
Moderna.

 B4.8.A época dos grandes
descubrimentos.

de España para adquirir
unha perspectiva global da
súa evolución.

 CSB4.4.2.Identifica e
localiza no tempo e no
espazo os feitos
fundamentais da historia
medieval e moderna de
España, describindo as
principais características
de cada unha delas.
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 B4.9.A monarquía dos Austrias
e os Borbóns.

 B4.10.A arte na Idade
Moderna: Renacemento e
Barroco.

 CSB4.4.3.Explica
aspectos relacionados
coa forma de vida e
organización social de
España das distintas
épocas históricas
estudadas.

 CSB4.4.4. Describe en
orde cronolóxica os
principais movementos
artísticos e culturais da
Idade Media e da Idade
Moderna en España
citando aos seus
representantes máis
significativos.

 CSB4.4.5.Identifica as
características distintivas
das culturas que
conviviron nos reinos
peninsulares durante a
Idade Media describindo a
evolución política e os
distintos modelos sociais.
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 CSB4.4.6.Explica as
características da Idade
Moderna e certos
acontecementos que
determinaron cambios
fundamentais no rumbo
da historia neste período
de tempo (Monarquía dos
Austrias, s. XVI-XVII. Os
Borbóns, s. XVIII).

 d

 h

 o

 B4.11.Noso patrimonio
histórico e cultural.

 B4.5.Desenvolver a
curiosidade por coñecer as
formas da vida humana no
pasado, valorando a
importancia que teñen os
restos para o coñecemento
e estudo da historia e como
patrimonio cultural que hai
que coidar e legar.

 CSB4.5.1.Identifica,
valora e respecta o
patrimonio natural,
histórico, cultural e
artístico e asume as
responsabilidades que
supón a súa conservación
e mellora.



 d

 h

 o

 B4.12.Museos, sitios e
monumentos históricos como
espazos de aprendizaxe e
gozo. Elaboración dunha guía
dun museo próximo.

 B4.6.Valorar a importancia
dos museos, sitios e
monumentos históricos
como espazos onde se
ensina e aprende,
amosando unha actitude de
respecto á súa contorna e á
súa cultura, apreciando a
herdanza cultural.

 CSB4.6.1.Aprecia a
herdanza cultural a
escala local e nacional
como a riqueza
compartida que hai que
coñecer, preservar e
coidar.



ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

▪ m

▪ k

▪ B1.1. O autoconcepto. A autovaloración;
os trazos de personalidade. A
autoconciencia emocional. A
respectabilidade e a dignidade persoal.
O estilo persoal positivo.

▪ B1.1. Construír o estilo persoal
baseándose na respectabilidade e na
dignidade persoal.

▪ VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e
digna.

▪ m

▪ a

▪ B1.2. As emocións. Identificación,
recoñecemento, expresión e
verbalización. Causas e consecuencias.
Asociación pensamento-emoción.

▪ B1.3. O autocontrol. A regulación dos
sentimentos. As estratexias de
reestruturación cognitiva. A resiliencia.

▪ B1.2. Estruturar un pensamento
efectivo e independente empregando
as emocións de forma positiva.

▪ VSCB1.2.1. Utiliza, de xeito guiado, estratexias
de reestruturación cognitiva.

▪ VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de
decisión e á resolución de conflitos.

▪ VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos,
necesidades e dereitos, á vez que respecta os
dos e das demais nas actividades cooperativas.

▪ b ▪ B1.4. A responsabilidade. O sentido do
compromiso respecto a un mesmo e ás
demais persoas. Valoración do erro
como factor de aprendizaxe e mellora.

▪ B1.3. Desenvolver o propio potencial,
mantendo unha motivación intrínseca
e esforzándose para o logro de éxitos
individuais e compartidos.

▪ VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o
esforzo individual e colectivo e asumindo
compromisos para a consecución de
obxectivos.



▪ VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación
responsable da execución das tarefas,
expresando propostas de mellora.

▪ b

▪ m

▪ B1.5. A autonomía persoal e a
autoestima. Seguridade nun mesmo e
nunha mesma, iniciativa, autonomía

▪ B1.4. Adquirir capacidades para tomar
decisións de forma independente,
manexando as dificultades para

▪ VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na
análise de problemas e na formulación de
propostas de actuación.



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

para a acción, confianza nas propias
posibilidades. A toma de decisións
persoal meditada. Tolerancia á
frustración

superar frustracións e sentimentos
negativos ante os problemas.

▪ VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao
medo ou ao fracaso.

▪ a

▪ c

▪ B1.6. A iniciativa. O emprendemento. A
automotivación. A autoproposta de
desafíos. A importancia da iniciativa
privada na vida económica e social.

▪ B1.7. Busca e elaboración de
información por diversas fontes.

▪ B1.5. Desenvolver a autonomía e a
capacidade de emprendemento para
conseguir logros persoais
responsabilizándose do ben común.

▪ VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais
e cívicos e achega solucións potencialmente
efectivas.

▪ VSCB1.5.2. Define e formula claramente
problemas de convivencia e achega solucións
potencialmente efectivas.

▪ b ▪ B1.8. A toma de decisións persoais
meditadas: técnicas e recursos. Causas
e consecuencias das accións propias.O
sentido do compromiso respecto a un
mesmo e ás demais persoas.

▪ B1.6. Propoñerse desafíos e levalos a
cabo mediante unha toma de decisión
persoal, meditada e responsable,
desenvolvendo un bo sentido do
compromiso respecto a un mesmo e
ás demais persoas.

▪ VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e
inconvenientes dunha posible solución antes de
tomar unha decisión ética.

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS

▪ m ▪ B2.1. As habilidades de comunicación.
A percepción e o emprego do espazo
físico na comunicación. Os elementos
da comunicación non verbal que

▪ B2.1. Expresar opinións, sentimentos
e emocións, empregando
coordinadamente a linguaxe verbal e
non verbal.

▪ VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os
elementos da comunicación verbal e non
verbal, para expresar con coherencia opinión,
sentimentos e emocións.



favorecen o diálogo: ton de voz e
maneira de falar. Adecuación a
diferentes contextos.

▪ VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en
relación coa non verbal en exposicións orais e
debates.
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▪ b

▪ m

▪   e

▪ B2.2. Estratexias da linguaxe oral como
instrumento de comunicación: escoitar,
preguntar, argumentar.

▪ B2.2. Utilizar habilidades de escoita e
o pensamento de perspectiva con
empatía.

▪ VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando
sentido ao que oe.

▪ VSCB2 2.2 Realiza actividades cooperativas
detectando os sentimentos e pensamentos que
subxacen no que se está a dicir.

▪ VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais
escoitando activamente, demostrando interese
polas outras persoas.

▪ c

▪ m

▪ e

▪ B2.3. Os elementos da comunicación
que favorecen o diálogo. Iniciación,
mantemento e finalización de
conversas. Identificación,
recoñecemento e análise de hábitos
que facilitan e dificultan a
comunicación.

▪ B2.3. Iniciar, manter e finalizar
conversas cunha maneira de falar
adecuada aos interlocutores e ao
contexto, tendo en conta os factores
que inhiben a comunicación para
superar barreiras e os que permiten
lograr proximidade.

▪ VSCB2.3.1. Comunícase empregando
expresións para mellorar a comunicación e
facilitar o achegamento co seu interlocutor nas
conversas.

▪ VSCB2.3.2. Comparte sentimentos durante o
diálogo



▪ VSCB2.3.3.Utiliza os elementos que contribúen
ao diálogo.
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▪ VSCB2.3.4.Recoñece os elementos que
bloquean a comunicación en diferentes
situacións.

▪ e

▪ m

▪ B2.4. A aserción. Exposición e defensa
das ideas propias con argumentos
fundados e razoables empregando
estratexias de comunicación
construtivas.

▪ B2.4.Empregar a aserción. ▪ VSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e
respectuosa das posicións persoais.

▪ VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva.

▪ b

▪ m

▪ B2.5.O diálogo. A busca do mellor
argumento. A creación de pensamentos
compartidos a través do diálogo. A
inferencia e o sentido da expresión dos
e das demais. A escoita activa e a
axuda.

▪ B2.5. Dialogar creando pensamentos
compartidos con outras persoas para
atopar o mellor argumento.

▪ VSCB2.5.1. Infire, de xeito guiado, e dá o
sentido adecuado á expresión das demais
persoas.

▪ VSCB2.5.2. Relaciona diferentes ideas e
opinións para atopar os seus aspectos comúns.

▪ c

▪ m

▪ B2.6. A intelixencia interpersoal. A
empatía: atención, escoita activa,
observación e análise de
comportamentos. O altruísmo.

▪ B2.6. Establecer relacións
interpersoais positivas empregando
habilidades sociais.

▪ VSCB2.6.1. Interacciona con empatía.



▪ VSCB2.6.2 Emprega diferentes habilidades
sociais.
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▪ a

▪ o

▪ B2.7. O respecto, a tolerancia e a
valoración do outro. As diferenzas
culturais. Análise de situacións na
escola e fóra dela que producen
sentimentos positivos ou negativos no
alumnado.

▪ B2.8. A diversidade. Respecto polos
costumes e modos de vida diferentes
ao propio.

▪ B2.7. Actuar con tolerancia
comprendendo e aceptando as
diferenzas.

▪ VSCB2.7.1.Comprende e aprecia
positivamente as diferenzas culturais.

▪ c

▪ m

▪ B2.9. As condutas solidarias. A
disposición de apertura cara aos
demais: compartir puntos de vista e
sentimentos. As dinámicas de cohesión
de grupo.

▪ B2.10. Creación de textos empregando
a linguaxe verbal e non verbal para
comunicar ideas, sentimentos e
situacións.

▪ B2.8. Contribuír á mellora do clima do
grupo amosando actitudes
cooperativas e establecendo relacións
respectuosas.

▪ VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas
do grupo.

▪ VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións
emocionais amigables, baseadas no
intercambio de afecto e a confianza mutua.

▪ VSCB2.8.3. Consegue a aceptación dos
compañeiros e compañeiras.



▪ VSCB2.8.4. Expón en historias creativas as
características da relación da amizade.

BLOQUE 3. CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS
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▪ b

▪ m

▪ B3.1. Aplicación dos valores cívicos en
situacións de convivencia no contorno
inmediato (familia, centro escolar,
grupo, amizades, localidade).
Desenvolvemento de actitudes de
comprensión e solidariedade.
Valoración do diálogo para solucionar
os conflitos de intereses en relación
coas demais persoas.

▪ B3.2 Responsabilidade no exercicio dos
dereitos e dos deberes individuais nos
grupos nos que se integra e
participación nas tarefas e decisións.

▪ B3.1. Resolver problemas en
colaboración, poñendo de manifesto
unha actitude aberta cara aos demais
e compartindo puntos de vista e
sentimentos.

▪ VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve
problemas en colaboración.

▪ VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude
aberta cara aos demais compartindo puntos de
vista e sentimentos durante a interacción social
na aula.

▪ b ▪ B3.3. A interdependencia e a
cooperación. A interdependencia
positiva e a participación equitativa. As
condutas solidarias. A aceptación
incondicional do outro. A resolución de
problemas en colaboración.
Compensación de carencias dos e das
demais. A disposición de apertura cara
ao outro, o compartir puntos de vista e
sentimentos.

▪ B3.4. Estruturas e técnicas da
aprendizaxe cooperativa.

▪ B3.2. Traballar en equipo favorecendo
a interdependencia positiva e
amosando condutas solidarias.

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

▪ VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda
entre iguais.

▪ VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o
traballo en equipo.



▪ a ▪ B3.5. Valoración da necesidade de
normas compartidas que regulan a
convivencia frutífera no ámbito social.

▪ B3.3. Implicarse na elaboración e no
respecto das normas da comunidade
educativa empregando o sistema de

▪ VSCB3.3.1. Argumenta a necesidade de que
existan normas de convivencia nos diferentes
espazos de interacción social.
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Elaboración de normas de convivencia
da aula e do centro positivas,
facilitadoras e asumidas polo grupo e
pola comunidade.

valores persoal que constrúe a partir
dos valores universais.

▪ VSCB3.3.2. Participa na elaboración das
normas da aula.

▪ VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro
escolar.

▪ c

▪ m

▪ B3.6. A resolución de conflitos. A
linguaxe positiva na comunicación de
pensamentos, intencións e
posicionamentos persoais. As fases da
mediación formal. A transformación do
conflito en oportunidade.

▪ B3.4. Participar activamente na vida
cívica de forma pacífica e democrática
transformando o conflito en
oportunidade, coñecendo e
empregando as fases da mediación e
usando a linguaxe positiva na
comunicación de pensamentos,
intencións e posicionamentos
persoais.

▪ VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo
construtivo.

▪ VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en
situacións reais e simulacións.

▪ VSCB3.4.3.Manexa a linguaxe positiva na
comunicación de pensamentos, intencións e
posicionamentos nas relacións interpersoais.

▪ VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos,
posibles pensamentos e puntos de vista das
partes en conflito.

▪ d ▪ B3.7. A responsabilidade social e a
xustiza social. Identificación e análise

▪ B3.5. Comprender o sentido da
responsabilidade social e a xustiza

▪ VSCB3.5.1. Razoa o sentido da
responsabilidade social e da xustiza social.



crítico das causas que provocan
situacións de marxinación, de
discriminación e de inxustiza social.

social empregando a capacidade de
reflexión, síntese e estruturación.

▪ VSCB3.5.2. Identifica e analiza criticamente
desigualdades sociais.

▪ VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias.
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▪ a

▪ m

▪ B3.8. Desenvolvemento de actitudes de
comprensión, de superación de
prexuízos e de estereotipos, de
cooperación e de solidariedade ante
problemas e necesidades doutras
persoas. Protección e amparo das
persoas máis desfavorecidas.

▪ B3.6. Practicar o altruísmo no contorno
próximo sensibilizando sobre o seu
valor.

▪ VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu
contorno próximo.

▪ VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar sobre
causas altruístas realizando exposicións orais
sobre o seu valor e cometidos.

▪ VSCB3.6.3. Colabora en causas altruístas en
colaboración coa comunidade educativa

▪ a

▪ m

▪ B3.9. Os dereitos e deberes. A
Declaración Universal dos Dereitos
Humanos: liberdade de expresión e
opinión. A liberdade de pensamento, de
conciencia e de relixión. A análise de
feitos discriminatorios: maltrato.
Exclusión de minorías étnicas, os
campos de concentración, o
holocausto. Os dereitos e deberes do
alumnado.

▪ B3.7. Crear un sistema de valores
asumindo os dereitos e deberes do
alumnado, realizando xuízos morais
de situacións escolares e resolvendo
dilemas morais con supostos
prácticos.

▪ VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e
deberes do alumnado.

▪ VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de xeito
guiado, de situacións escolares.

▪ VSCB3.7.3 Xustifica as súas actuacións en
base a valores persoais como a dignidade, a
liberdade, a autoestima, a seguridade nun
mesmo e a capacidade de enfrontarse aos
problemas.

▪ a

▪ d

▪ B3.10. Os dereitos e deberes. A
Declaración Universal dos Dereitos

▪ B3.8. Respectar os valores universais
comprendendo a necesidade de

▪ VSCB3.8.1. Argumenta o carácter universal dos
dereitos humanos.



Humanos: liberdade de expresión e
opinión. A liberdade de pensamento, de
conciencia e de relixión. A análise de
feitos discriminatorios: maltrato.
Exclusións das minorías.

garantir os dereitos básicos de todas
as persoas.

▪ VSCB3.8.2.Expón a importancia de que todas
as persoas gocen dos dereitos básicos: saúde,
benestar, alimentación, vestido, vivenda e
asistencia médica.



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as
circunstancias de persoas que viven en
situacións de privación dos dereitos básicos.

▪ a

▪ d

▪ B3.11. Convivencia pacífica en
sociedade e valores nos que se apoia:
respecto, tolerancia, solidariedade,
xustiza, compromiso, cooperación e
cultura de paz. Identificación,
recoñecemento e análise de hábitos
que facilitan e dificultan a convivencia e
o benestar dos grupos sociais.

▪ B3.12. Formas de discriminación:
racismo, xenofobia, homofobia,
transfobia, desigualdade de
oportunidades.

▪ B3.13. Feitos discriminatorios: maltrato,
exclusión de minorías étnicas, campos
de concentración, o holocausto e
segregación por enfermidade. Análise.

▪ B3.9. Comprender a declaración da
igualdade de dereitos e a non
discriminación por razón de
nacemento, raza, sexo, relixión,
opinión ou calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social,
aplicándoa á análise do contorno
social.

▪ VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante
imaxes a importancia de garantir a igualdade
de dereitos e a non discriminación por razón de
nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou
calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social.

▪ VSCB3.9.2. Descobre e axuíza criticamente
casos próximos de desigualdade e
discriminación.

▪ d

▪ m

▪ B3.14. As diferenzas de sexo como un
elemento enriquecedor. Análise das
medidas que contribúen a un equilibrio

▪ B3.10. Participar activamente na vida
cívica valorando a igualdade de
dereitos e corresponsabilidades de

▪ VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de
falta de respecto á igualdade de oportunidades
de homes e mulleres.



de xénero e a unha auténtica igualdade
de oportunidades. Identificación e
rexeitamento de desigualdades entre
mulleres e homes no mundo laboral e
na vida cotiá.

homes e mulleres.
▪ VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro

sexo en diferentes situacións escolares.

▪ VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

actividades independentemente do seu sexo.

▪ a ▪ B3.15. Os valores sociais e a
democracia. Os principios de
convivencia que establecen o Estatuto
de autonomía de Galicia e a
Constitución española. Dereitos e
deberes. Características que debe
posuír unha sociedade democrática.

▪ B3.11. Respectar os valores
socialmente recoñecidos, coñecendo e
apreciando os valores do Estatuto de
autonomía e da Constitución española
e os Dereitos e Deberes do Estatuto
de autonomía e da Constitución
española. Coñecer as institucións,
organización e servizos públicos que
garanten os dereitos e deberes dos
cidadáns e cidadás no seu contorno.

▪ VSCB3.11.1. Reflexiona sobre os dereitos e
deberes da Constitución Española.

▪ VSCB3.11.2. Expresa a importancia de garantir
os dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás
do seu contorno.

▪ VSCB3.11.3. Participa no benestar da contorna
próxima baseándose nos dereitos e deberes
dos cidadáns e cidadás.

▪ a ▪ B3.16. Características da convivencia
democrática. Valores cívicos na
sociedade democrática: respecto,
tolerancia, solidariedade, xustiza,
cooperación e cultura de paz.

▪ B3.12. Coñecer e expresar as notas
características da convivencia
democrática e a importancia dos
valores cívicos na sociedade
democrática realizando razoamentos
críticos.

▪ VSCB3.12.1. Expresa as notas características
da convivencia democrática.

▪ VSCB3.12.2. Argumenta a importancia dos
valores cívicos na sociedade democrática.

▪ h

▪ o

▪ i

▪ B3.17. O respecto e a conservación do
medio ambiente. A actitude crítica ante
a falta de respecto e conservación do

▪ B3.13. Contribuír á conservación do
medio ambiente mantendo unha
actitude crítica ante as faltas de

▪ VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón as
causas e consecuencias da intervención
humana no medio.



medio ambiente.

▪ B3.18 Realización e interpretación de
gráficos sinxelos

respecto.
▪ VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a

intervención humana no medio ambiente e
comunica os resultados.



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ VSCB3.13.3. Argumenta comportamentos de
defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico
e de conservación do medio ambiente.

▪ a

▪ i

▪ B3.19. Condutas responsables no uso
das TIC: autonomía, autocontrol,
seguridade, sentido ético. Análise da
realidade que presentan os medios de
comunicación para desenvolver a
capacidade crítica e responsable.

▪ B3.14. Empregar as novas tecnoloxías
desenvolvendo valores sociais e
cívicos en contornos seguros.

▪ VSCB3.14.1. Realiza un uso ético das novas
tecnoloxías.

▪ VSCB3.14.2. Coñece o emprego seguro das
novas tecnoloxías.

▪ n ▪ B3.20. A educación viaria. Respecto
cara ás normas de mobilidade viaria.
Identificación das causas e dos grupos
de risco nos accidentes de tráfico.

▪ B3.21. Identificación de actitudes e de
estratexias persoais e colectivas que
contribúen a consolidar condutas e
hábitos viarios correctos.

▪ B3.15. Valorar as normas de
seguridade viaria, analizando as
causas e consecuencias dos
accidentes de tráfico.

▪ VSCB3.15.1. Colabora en campañas escolares
sobre a importancia e a promoción do respecto
das normas de educación viaria.

▪ VSCB3.15.2. Analiza información na prensa en
relación cos accidentes de tráfico.

▪ VSCB3.15.3. Investiga sobre as principais
causas dos accidentes de tráfico coa axuda
das novas tecnoloxías.



▪ VSCB3.15.4.Explica as consecuencias de
diferentes accidentes de tráfico.



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ n ▪ B3.22. Busca, selección, análise e
elaboración de informacións en relación
cos accidentes de tráfico.

▪ B3.23. Comunicación da información
elaborada por diferentes medios

▪ B3.24. Identificación de actitudes e
estratexias individuais e colectivas de
prevención de riscos viarios.

▪ B3.16. Investigar sobre a prevención
de accidentes de tráfico xerando
iniciativas e alternativas persoais.

▪ VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos
relacionados coas principais causas dos
accidentes de tráfico, sobre os que se informa
en diferentes medios de comunicación.

▪ VSCB3.16.2. Reflexiona sobre o modo no que
se poderían evitar accidentes de tráfico e
expón as súas conclusións.

▪ VSCB3.16.3. Explica as principais medidas que
se poderían tomar para previr accidentes de
tráfico.

4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

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 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
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 castelá e, se a houber, 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
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 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 da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as
mensaxes que reciben e elaboran.

l ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais.

m) 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.

n ) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.

ñ) 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.

o) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.



5. TEMPORALIZACIÓN

A temporalización das diferentes unidades da nosa programacíon dependerá do calendario escolar, do ritmo de aprendizaxe dos nosos
alumnos, das modificacións que teñamos que implantar debido as actividades a celebrar no centro, as excursións, etc

De forma xeral, teremos 4 temas por trimestre en cada área,agás en Ciencias Sociais e Naturais que son 3 temas por trimestre. 

Este aspecto queda sempre aberto a poder ser modificado tendo en conta os diferentes ritmos e outros aspectos.

Principalmente a temporaliazción estará suxeita as modificacións que teñamos que implantar debido a situación evolutiva da 

COVID-19.

6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

O grao mínimo de consecución dos estándares para superar as diferentes materias, expóñense a  continuación.

1.- ÁREA DE MATEMÁTICAS.

Resolver problemas  utilizando a lo menos dúas operación e utilizando as estratexias aprendidas na aula.

Ler, escribir e ordenar números naturais (ata 8 cifras), decimais e fraccións.

Realizar as operacions básicas con números naturais, decimais e enteiros.

Coñecer os múltiplos e submúltiplos do sistema métrico decimal e sexasesimal. 



Realiza operacións (suma e resta) medidas do sistema métrico decimal e sexasesimal en forma simple.

Coñecer os elementos e propiedades máis importantes das figuras.

Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.

Realizar e ler gráficos relativos o seu entorno.

                  2.- ÁREA DE LENGUA CASTELÁ E LITERATURA.



Participa en asambleas, debates, traballos en grupo, escoitando, expoñendo e razoando as súas  aportacións.

Realiza narracións orais, nas que presenta de forma organizada feitos e experiencias, tendo enconta o vocabulario, o ritmo e a entonación.

Emplea  a  lingua  oral  con  distintas  finalidades ( académica, social e lúdica) e como forma de comunicación e de expresión persoal
(sentimentos,emocións..) en distintos ámbitos.

É capaz de extraer a idea principal dunha mensaxe oral.

Le textos de diversos tipos con fluidez, ritmo e entonación adecuados.

Capta o sentido global dos textos e é capaz de resumilos.

Produce textos escritos de diferentes tipos ( narracións, descripcións e dálogos ) seguindo unas regras dadas de presentación e utilizando unas
normas ortrográficas básicas.

Recoñece, na oración, distintos tipos de palabras: nome, adxectivo, determinante e verbo.

Identifica as partes da oración simple: o grupo do suxeito, o do predicado e os seus respectivos núcleos.

Posúe un  amplo vocabulario que lle permite desenvolverse.

Recoñece textos literarios ( contos, poemas, cancións e pequeñas obras teatrales ).

3.- ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA.

Participa en asambleas, debates, traballos en grupo, escoitando, expoñendo e razoando as súas  aportacións.

Realiza narracións orais, nas que presenta de forma organizada feitos e experiencias, tendo enconta o vocabulario, o ritmo e a entonación.



Emplea  a  lingua  oral  con  distintas  finalidades ( académica, social e lúdica) e como forma de comunicación e de expresión persoal
(sentimentos,emocións..) en distintos ámbitos.

É capaz de extraer a idea principal dunha mensaxe oral.



Le textos de diversos tipos con fluidez, ritmo e entonación adecuados.

Capta o sentido global dos textos e é capaz de resumilos.

Produce textos escritos de diferentes tipos seguindo unas regras dadas de presentación e utilizando unas normas ortrográficas básicas.

Recoñece, na oración, distintos tipos de palabras: nome, adxectivo, determinante e verbo.

Identifica as partes da oración simple: o grupo do suxeito, o do predicado e os seus respectivos núcleos.

Posúe un  amplo vocabulario que lle permite desenvolverse.

Recoñece textos literarios ( contos, poemas, cancións e pequeñas obras teatrales ).

4.- ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS

Ten nocions básicas dos diferentes sistemas e aparatos que compoñen o corpo humano.

Ten nocións básicas sobre as plantas: partes , funcionamento e fotosíntese.

Ten nocións básicas sobre os ecosistemas: tipos, relación entre as especies e entre as mesmas especies.

É consciente de cómo o ser humano cambia os ecosistemas e o seu medio.

Ten coñecementos básicos sobre a materia e as súas propiedades: masa e volume.

Ten coñecementos básicos sobre a enerxía e as diferencias entre renovable e non renovable.

Coñece máquinas básicas.



5.- ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS

Ten nocións básicas sobre o funcionamento do Universo e do Sistema Solar.



Ten nocións básicas sobre o tempo atmosférico, o clima e o cambio climático.

Comprende e utiliza a nivel básico os mapas

É consciente de onde vive e dos patróns sociais e democráticos da sociedade en España e en Europa.

Ten nocións básicas da historia da Idade Media e da Idade Moderna.

6.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

MÚSICA

Diferencia e clasifica os instrumentos musicais, atendendo a forma de producir o son.

Desarrolla una técnica base para a intrerpretación correcta de instrumentos e para o cultivo da voz.

Crea e representa mediante grafías musicais una obra musical sinxela.

Recoñece nas audicións musicais diferentes tipos de voces adultas.

Compara as características técnicas e musicais ( ritmo, melodía e carácter das danzas) de diferentes países atendendo a súa orixe e clasificación.

Colabora activamente en todas as actividades propostas con corrección musical.

PLÁSTICA EN INGLÉS

Distingue composicións con liñas rectas e liñas curvas. 

Coñece as cores primarias: vermello, azul e amarelo. 



Coñece as cores secundarias: verde, laranxa e violeta. 

É capaz de facer a bisectriz e a mediatriz dun segmento.



7.- ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.

Crear una imaxe positiva de sí mesmo aceptándose e aceptando os demais, sendo capaz de ter un pensamento independente, con capacidade de
autonomía e emprendemento, para conseguir logros persoais.

Expresar opinión, tanto de forma oral como escrita, utilizando correctamente a linguaxe verbal e non verbal, así como crear habilidades de escoita e
empatía, que poidan favorecer espacios de diversidade, respeto e tolerancia dentro do grupo.

Mostrar actitudes solidarias, coñecendo e respetando as normas de traballo do grupo.

Coñecer e respetar as normas que rixen no centro e os dereitos e deberes do alumno dentro dunha comunidade educativa.

Emplear as novas tecnoloxías con responsabilidade,  coñecendo os riscos do mal uso das redes sociais.

Coñecer, valorar e respetar as normas básicas de educación vial, analizando as causas e consecuencias dos accidentes de tráfico. Coñecer e saber
realizar de forma autónoma os primeiros pasos ante una emerxencia nun accidente o seu arredor (112 protexer, alertar e socorrer).

Coñecer, valorar e respetar os bens común e ser crítico ante o mal uso dos mesmos, empezando a ter una conciencia social e un razonamento 
crítico.

Facer uso da xenerosidade, como ferramenta ante a desigualdade, coñecer os dereitos humanos e desenrolar un espíritu crítico ante o non respeto
dos mesmo.

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os procedementos e instrumentos para avaliar o proceso da aprendizaxe do alumnado e para coñecer dunha  maneira real o que o alumno sabe e o
que non sabe respecto a cada un dos estándares de aprendizaxe e poder valorar o nivel de logro acadado polo alumno.



Utilizaremos os seguintes:



• Observación sistemática: O seu obxectivo é coñecer o comportamento natural dos alumnos en situaciós espontáneas, que poidan ser controladas
ou  non.  Utilízase  sobre todo  para  evaluar  procedimentos  e actitudes,  fácilmente  observables.  Dentro  da  metodoloxía  baseada  na  observación
agrúpanse diferentes técnicas coma as seguintes:

- Escala de observación.

- Rexistro anecdótico persoal.

- Listas de control.

- Diarios de clase.

• Revisión das tarefa sdo alumnado: utilízanse para avaliar procedementos:

- Análise do caderno da clase: Comprobar si toma apuntes, si fai as tarefas, si comprende as cousas, si se equivoca con frecuencia, si corrixe os
erros, caligrafía, ortografía, . .Deberá informarse ao alumno dos aspectos axeitados e de aqueless que deberá mellorar.

- Análise de produccións: Para valorar o grao de madurez e as capacidades empregadas. Como:

- Monografías.

- Resumes.

- Traballos de aplicación e sínteses.

- Caderno de clase.

- Textos escritos.

- Producciones orais.

- Producciones dixitais (TIC).



• Probas específicas: Presentaremos ao alumno tarefas representativas  para tratar de medir os resultados máximos. Son apropiadas para avaliar
conceptos  procedementos. Os exames (orais ou escritos) presentan unhas condicións estándares para todoslos alumnos, e danse conta de que
están sendo avaliados. Débense ter presentes qué estándares de aprendizaxe se "tocan" en cada proba para asignarlles un nivel de logro.



• Cuestionarios:

- Aos alumnos.

- Aos pais/nais.

• Intercambios orais:

- Entrevista cos alumnos.

- Debates.

- Entrevistas cos pais/nais.

- Reuniones cos pais/nais

8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Nesta etapa poñerase especial énfasis na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades da
aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades, con especial atención ás necesidades
específicas de apoio educativo.

Coa fin de facilitar a accesibilidade ao currículo,  estableceranse as medidas curriculares  organizativas e os procedimentos oportunos
cando sexa necesario realizar adaptacións significativas dos elementos do currículo,coa  fin de atender ao alumnado con necesidades educativas
especiais que as precisen. Ditas adaptacións s realizaranse buscando o máximo desenvolvemento posible das competencias. Prestarase especial
atención ás  Tecnoloxías da Información e a Comunicación, á navegación e a búsqueda de contidos.



A  metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos, especialmente
naqueles aspectos máis directamente relacionados coas competencias clave.



A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos
de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos e promovendo o traballo en equipo.

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave. Adicaránse vinte minutos diarios ao Plan Lector.

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Empregaranse todos os materiais e recursos necesarios poara o logro do desarrollo das diferentes áreas.

Na área de Matemáticas:

  Libros de texto das diferentes editoriais 
Calculadora
  Regletas
  Instrumentos diferentes de medida  
  Ábaco
Tangram  
  Mosaicos
  Programas informáticos específicos

Na área de Linguas:

  Libros de texto das diferentes editoriais. 
Libros de lectura.
  Recursos audiovisuales. 
Dicionarios



  Xornais, revistas, exemplares de prensa. 
Programas informáticos específicos

Na área das Ciencias:

  Libros de texto das diferentes editoriais
  Páxinas webs con vídeos explicativos
  Diversas películas e debuxos infantís sobre o tema 
Atlas, enciclopedias
  Mapas, diversas representacións do corpo, etc 

Programas informáticos específicos

Na área de Valores Sociais e Cívicos: 

  Diferentes libros de textos 

  Cortos e películas educativas

  Actualidade en xornais, revistas, medios de comunicación 
Páxinas webs
  Conmemoracións importantes

10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Teremos en conta unha serie de criterios de avaliacion e cualificación en varios momentos do proceso de ensinanza aprendizaxe: unha avaliación
inicial, procesual e final.

Para obter esa calificación final teremos en conta:



- Os estándares da avaliación considerados como básicos constitúen o 60% da nota.

- O traballo persoal dentro da aula , os cadernos e outros traballos que conlevan investigación e exposición oral constitúen o 30% da nota

 - O comportamento, atención e colaboración dentro da comunidade escolar constitúen o 10% da nota.

Do mesmo xeito, recibirán unha avaliación das competencias clave ao final do curso.



11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Durante a primeira semana de clase, realizarase unha avaliación inicial como toma de contacto coas diferentes materias.

Outros aspectos que podemos obter mediante a súa realización en función dos resultados son:

• punto de partida de cada alumno

• dificultades atopadas

• detección de posibles dificultades e necesidades

• empregaranse os datos da memoria final, avaliación global do curso pasado, os datos obtidos da avaliación final e o informe individualizado do 
alumnado

• terase en conta a adicación on line que se lle adicou ao alumnado durante o terceiro trimestre e os medios e circunstancias persoais de cada 
alumno/a

                     Unha vez feita a avaliación afianzaranse os contidos básicos e retomaranse as prendizaxes que quedaron pendentes nas programacións correspondentes ao 
terceiro trimestre do curso 2019/2020.

En colaboración co DO do centro poderemos dar resposta as necesidades atopadas e adaptar as características de cada alumno o proceso de
ensino aprendizaxe.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Adaptación do proceso de ensinanza aprendizaxe aos distintos ritmos  dos alumnos en función das necesidades educativas especiais, altas
capacidades  intelectuais,  a súa integración  tardía   no noso sistema educativo ou  dificultades  específicas da aprendizaxe,  adoptando diversas
medidas organizativas.



Para dar resposta a dita diversidade estableceránse os mecanismos de reforzo ou flexibilización dos agrupamentos que o equipo docente
considere oportunos para favorecer o éxito educativo.

Incluir a ACCIÓN TITORIAL:

-  Potenciar a implicación das familias no traballo escolar cotiá dos seus fillos, facilitando  a súa vinculación col profesorado e co centro.

-  Plasmar información sobre o plantexamento, desenrolo e finalidade do proceso de ensinanza aprendizaje.

AVALIACIÓN:

-   Os alumnos/as deben coñecer os mecanismos de avaliación.



-  Empregaranse diferentes instrumentos de avaliación por parte do docente, , tomando como referencia a avaliación inicial que permitan ao alumno
coñecer o grao de consecución dos seus logros.

Hai outros casos nos que se empregarán outras medidas extraordinarias como son as ACIs. Levaránse a cabo cando o resto de medidas non
derán resultado e con elas búscase que os alumnos poidan alcanzar os obxectivos marcados adaptados as súas necesidades.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Este curso estará condicionadpo polas instruccións referidas aos protocolos de prevención e adaptación escolar relacionados co COVID-19 e
a súa evolución.

Por tanto, non se programarán saídas escolares co alumnado, agás algunha puntual marcada pola axenda e oferta cultural do Concello,
sempre que se cumpran as medidas de seguridade e se axusten aos obxectivos da nosa programación. Deberán respectar o aforo establecido e a
ser posible as actividades terán lugar no aire libre.

 Ao longo deste curso realizaránse unha serie de saídas cos alumnos, marcadas fundamentalmente pola axenda e oferta cultural do Concello
e dos distintos museos da cidade tendo en conta a situación especial da pandemia.



Do mesmo xeito, no centro realizaránse talleres, charlas, etc sempre que cumpramos os protocolos de seguridade

relativos ao COVID-19.

 Quedamos abertos ás diferentes propostas que xurdan ao longo do curso.

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Teremos en conta unha serie de indicadores de logro para poder avaliar o proceso de ensino e a nosa propia práctica docente, analizaremos o 

seguinte:

• resultados de aprendizaxe



• materiais empregados

• planificación

• proceso de ensinanza aprendizaxe

• participación das familias

• atención á diversidade

• actividades complementarias

• uso das TICs

15.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  EN
FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS. PROCESOS DE MELLORA

Os indicadores de logro explicados no apartado anterior, sirvennos para poder revisar, avaliar e modificar a nosa programación didáctica xa
que é flexible e revisable.

En  función  dos  resultados  sempre  poderemos  mellorar  a  nosa  programación  adecuándoa  as  novas  necesidades  e  requerimentos  do
momento. Pódense modificar aspectos como a metodoloxía, temporalización ou instrumentos de avaliación.

Esta revisión farase ao finalizar cada unidade didáctica, final de trimestre e final de curso.



16. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Traballaránse en todas as disciplinas do 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. Ademáis, na programación teñen cabida os seguintes
elementos transversais:

1. Fomento da calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade,  para que logren acceder a unha educación de
calidade en igualdade de oportunidades.

2.Valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da  violencia de xénero.

3. Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social baseándose nos valores
da liberdade, xustiza, igualdad, pluralismo político, paz, democracia e respecto polos dereitos humanos.

4. Prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista ou racismo

5. Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas ou discriminatorios por razón de orientación sexual.

6. Desenvolvemento sostible e medio ambiente: os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco derivadas da utilización das
tecnoloxías da información e da comunicación, así como a protección ante urxencias e catástrofes.

7. Espírito emprendedor: actividades que promovan a iniciativa empresarial a partires da creatividade, autonomía, iniciativa, traballo en
equipo, confianza e sentido crítico.

8.  Seguridade viaria:  accións para a mellora da convivencia e prevención de accidentes coñecendo os nosos dereitos e deberes  como
cidadáns cívicos.

17. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC



A nosa contribución ao Plan TIC do centro céntrase no uso das mesmas para poder favorecer a competencia tecnolóxica dos nosos alumnos. Así
mesmo, levaranse a cabo outras actividades como:



• Potenciar o uso da páxina web do centros e dos seus blogs

• Formarnos sobre o uso das TICS empregandoas como recurso para obter información seleccionada e utilizala cunha finalidade concreta

• Continuar co desenvolvemento da utilidade Smartick en 5º de Educación Primaria Programa gratuito que achega as matemáticas ao alumno.

Faise de forma individual e adaptase ao nivel e coñecementos de cada alumno. Realízase na casa on line, usando unha tablet ou ordenador.
O tempo empregado diariamente será de dez minutos.

• Uso da pantalla dixital

•    Ensinar conceptos básicos de distintos programas informáticos (Word, PowerPoint,..)

• Recursos da rede: vídeos explicativos, imaxes, curiosidades, etc

• Usar os diferentes recursos que se presentan: audios de lecturas, actividades interactivas...
• Desarrollar as competencias de planificación, xestión e elaboración de traballos 
• Impulsar o emprego das novas tecnoloxías e mellorar o emprego das TICS ante a educación online que poderá extenderse debido os imprevistos do 

COVID-19 
• Educación on line a distancia como soporte coas correspondentes plataformas de axuda no caso de ter que suspender a educación presencial

18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

Para poder desenvolver a  competencia lectora, educar no uso crítico da información, fomentar un hábito lector levarémos unha serie de
actividades que a continuación detallamos.

•  Lectura diaria de 20 minutos despois do recreo

•  Uso da biblioteca de aula

•  Suspéndese o empréstito semanal de libros da biblioteca de centro debido ao COVID-19 e o seu protocolo de seguridade



• Os alumnos poderán acceder ao blogue da biblioteca onde hai libros que se poderán descargar ou leer on line

•  Participamos nas actividades propostas dende a biblioteca (día internacional da biblioteca escolar, día do libro, das letras galegas, etc)



19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

O noso plan de convivencia ten unha serie de eixes sobre os que traballaremos dende o noso curso educativo.

• Normas de convivencia e condutas contrarias á mesma

• programas específicos: acoso escolar o ciberacoso, habilidades sociais, etc

• mecanismos de coordinación e colaboración

• Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación (entradas, saídas, comunicación axenda, plan PROA, plan Director)

• Actuacions participativas coa comunidade educativa: titorías, axenda escolar como medio comunicación

• Prevención de condutas contrarias á convivencia: reunión informativa coas familias, acción titorial, normas básicas no tempo de lecer, etc.

A titoría é a principal vía na que se traballan todos os aspectos de forma diaria.

21.PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE CLASES NON PRESENCIAIS

Ante a situación de paralización das clases presenciais realizaranse de modo on line a través da Aula Virtual do centro 
Https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/aulavirtual/ con acceso dende a páxina web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito

Este enlace facilitase pola Consellería de Educación, Universidade e FP. Empregaranse, de ser o caso, e no suposto de necesidade de educación a 
distancia.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariababrbeito/aulavirtual/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito


Durante os primeiros días de clase no mes de septembro, os titores de cada un dos grupos facilitarán ao alumnado a inscrición na Aula Virtual así como 
a matriculación dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática para estas tarefas. Adicarase o tempo que se 
precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.

Os titores identificarán ao alumnado que, por mor de falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puideran perder o acceso a educación telemática no 
caso de ensino a distancia, para solventar as suas necesidades. Nos casos deste alumnado, arbitrarase como modo alternativo do mantemento de 
actividade lectiva:

. Chamadas de teléfono e uso do telegram e outros recursos que sexan accesibles a este alumnado según cada caso.

. Facilitar material físico a través dos medios de distribución empregados noutras ocasións, en colaboración co Concello da Coruña e co apoio da ONG 
"Ayuda en Acción" 

Os recursos dixitais serán prioritarios e as actividades educactivas serán deseñadas para poder adaptarse de modo telemático.

O profesorado a través da Aula Virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado dun xeito diario seguindo o horario escolar que deberá 
adaptarse a nova situación.

Propondranse tarefas globalizadas que desenvolvan as competencias, o uso das TICS, a investigación, o autoaprendizaxe e o pensamento crítico 
creativo.

Rexistraranse observacións coas evidencias obtidas dos aspectos aprendidos e aqueles que presentaron maiores dificultades por parte de cada alumno.

Establecerase un proceso de comunicación entre o alumnado e o equipo de profesores empregando as plataformas e os medios telemáticos 
corporativos.

É necesario reforzar a comunicación coas familias, tanto para dar orientación sobre a evolución académica dos alumnos como para seguir axundandoos 
na mesma. Asemesmo para darlles información dos aspectos que serán tidos en conta no proceso da avaliación e cualificación.

Os equipos docentes de cada grupo/aula celebrarán reunións de coordinación intensificando a valoración sobre os logros e as necesidades do 
alumnado, tanto do grupo como a nivel individual.

A avaliación deberá adecuarse á nova situación e se valdrá dos rexistros de seguimento das tarefas que se propuxeron on line e a utilización de 
diferentes probas de avaliación.
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1.Introducción e contextualización.
As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), 
modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 
Educativa (LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a 
Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as
esixencias e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto 
coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de 
referencia para as linguas, son claves significativas.
Pártese dunha aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés a través de 
actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira 
inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o 
reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha 
lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento 
dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a 
interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e 
ós valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta
o deseño curricular para a etapa da Educación Primaria.
A finalidade da programación é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado 
adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, 
na competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas 
competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos 
transversais no proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de 
agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así 
mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade
de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e 
mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e resolución 
pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de 
violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desen
 volvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso 
sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e 
catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a 
dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de 
tráfico.
Tense en conta os cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, 
que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto 
das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de aprender,
de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se converteron nunha 
prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe.



Contextualización

5º Curso de Educación Primaria - Inglés 

Centro  CEIP MARIA BARBEITO Y CERVIÑO

Rúa ALCALDE SALORIO SUAREZ

Localidade A CORUÑA Provincia A CORUÑA Código Postal 15010

Composición do departamento de linguas estranxeiras

- LUZ DEL MAR TEIXIDO INFANTE
- DOLORES CORRAL RODRÍGUEZ
- MARÍA CRUZ FERNÁNDEZ BASALO  (docente que imparte 5º nivel)

Distribución do alumnado

Curso
alumnos

Nº de grupos
5º

74
3

 Características dos grupos no tocante á aprendizaxe
Grupo A, B, C
    • Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas.
    • Mostran con facilidade a súa creatividade e imaxinación.
    • Resulta doado espertar a súa curiosidade.
    • Gústalles expresar o que senten.
    • Mostran interese para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe.
    • Son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase..
    • Non precisan tódalas palabras dun texto para comprendelo.

 Necesidades específicas individuais
Os grupos son bastante heteroxéneos. Tres alumns son repetidoras de 5º de
primaria. Non hai alumnos con necesidades educativas especiais. Existen outros 
que
reciben reforzo educativo fóra da aula por presentar dificultades de aprendizaxe
en
diferentes materias.

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de 
cidadán competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e 
autónoma. 
Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, 
constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que 
interactúan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións.
Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 
alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que 
sabe en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os 
coñecementos, habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos 
en diversos contextos.
Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 



mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser
e estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes 
contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), 
exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a 
institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e
científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha 
serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós 
demais, responsabilidade e cooperación.
Este proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -
obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua
estranxeira, así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación 
da adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da materia.

3. Plan de recuperación e adaptación do currículo

A pesar dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso 2019-2020, os 
estándares de aprendizaxe da área de Inglés foron acadados na súa totalidade.

4. Relación de estándares de aprencizaxe avaliables de Inglés.
Os estándares de aprendizaxe para o quinto  curso foron organizados en cinco 
seccións principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos
orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos
a continuación o lexislado: 
    • Bloque 1. Comprensión de textos orais
    • PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa 
idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 
    • PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio visual en
soporte papel ou dixital. 
    • PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas
que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios
de comunicación e da Internet. 
    • PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.
    • PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en 
prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.
    • Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
    • PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de 
comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 
    • PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións 
cotiás habituais.
    • PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
    • PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia.
    • PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un resumo 
breve sobre o mesmo.
    • PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus 
compañeiros/as.
    • PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento 
enriquecedor.
    • PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos 
fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira
para a produción de textos orais comprensibles. 
    • Bloque 3. Comprensión de textos escritos
    • PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de
transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 
    • PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio 
visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia 
lingüística e acorde coa súa idade. 
    • PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 



    • PLEB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da 
biblioteca da aula para a súa lectura autónoma, acordes á súa idade e intereses 
e respectando as súas normas de funcionamento.
    • PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan e compróbaas.
    • PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.
    • PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través 
dos textos escritos.
    • PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos. 
    • Bloque 4. Producción de textos escritos
    • PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá,
experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 
    • PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a 
estrutura gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 
    • PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de
relación interpersoal (invitacións, notas, avisos). 
    • PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información escrita.
    • PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 
normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o descricións
de lugares, gustos ou afeccións).
    •  PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado 
(elaboración dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal simple en soporte papel
ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata…).
    • PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a
elaboración de textos.
    • PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas, etc.
    • PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en 
situacións variadas atendendo á súa corrección.
    • Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural
    • PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala
a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos propios,
amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 
    • PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura. 
    • PLEB5.3. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas,
respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 
    • PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.
    • PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado 
simple, a afirmación e a negación…
    • PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, 
lecer…
    • PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas
ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras.
    • PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, 
afeccións… de si mesmo/a e doutra persoa. 
    • PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así 
como as instrucións dentro e fóra da aula. 
    • PLEB5.10. Diferencia preguntas e respostas moi simples, así como as que 
achegan información. 
    • PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 
    • PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula. 
    • PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente.
    • PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de
producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.



    • PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula 
ou na súa contorna máis próxima.
    • PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas.

5. Concreción dos obxactivos do curso.
As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no 
eido escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo 
progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que 
tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da 
Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se
recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello 
de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma 
para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas 
pautas foron un referente clave para a elaboración do currículo da área.

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver 
nos nenos e 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 
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 práctica de 
conflitos, que lles permitan manexarse 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 empregar de maneira axeitada a lingua castelá, a lingua cooficial 
da Comunidade Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura.
f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa 
básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse 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, con especial atención ós 
relacionados e vinculados a Galicia.
i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a 
aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 
elaboran.
j) Empregar 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 demais, respectar
as diferenzas e empregar a educación física e o deporte como medios para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social.
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado.
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade
e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, 
ós prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos sexistas.
n) Fomentar a educación vial 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 contribucións importantes á cultura e á sociedade galegas.

5.1.Competencias clave



A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 
Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase 
na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe 
dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade 
Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os 
procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias 
clave. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un 
importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, 
sobre todo no tocante ás competencias clave, que se consideran prioritarias de 
cara ó desenvolvemento do alumnado.
Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou 
menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo 
orientado á acción e baseado na adquisición de competencias incide, 
fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e 
integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha 
formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica
e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 
problemas e situacións en contextos diversos. De maneira moi gráfica e sucinta, 
chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os 
coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades 
nunha situación determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se 
aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que 
non se teñen porque se esqueceron).
Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe
ó longo de toda a vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos 
que se produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno 
transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a 
necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha
formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este 
instrumento para obter a información que se precise en cada intre (obviamente, 
despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas 
veces é imposible tratar en profundidade tódolos contidos do currículo, está 
claro que o alumno deberá formarse nesta competencia, a de aprender a aprender.
No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o 
alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da 
súa vida persoal e laboral son as seguintes:
    • Competencia en comunicación lingüística.
    • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
    • Competencia dixital.
    • Aprender a aprender.
    • Competencias sociais e cívicas.
    • Senso de iniciativa e espírito emprendedor.
    • Conciencia e expresións culturais.
Pero que entendemos por cada unha desas competencias de forma sucinta, e 
recollendo o máis significativo do que establece o currículo escolar, cada unha 
delas proporciona á formación persoal e intelectual do alumno o seguinte:
    • Competencia en comunicación lingüística.
Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa 
dentro dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén 
recibe mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de 
coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un 
obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal 
medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia.
O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, 
pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas
normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito 
crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de 
conflitos, o desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, 
interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta 
competencia como fonte de pracer.
A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco 
compoñentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e 
persoal, que se concretan en diferentes dimensións na interacción comunicativa. 
    • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.



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. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións 
básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para 
producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos 
cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados 
coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer 
unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento 
procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada.
Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no 
rigor, o respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia 
matemática son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística.
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 
mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento 
do pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e 
resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas 
propios das actividades científicas e tecnolóxicas.
O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 
científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e 
tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas;
así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 
As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 
asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 
científica, a valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a 
conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 
actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito 
natural e social.
    • Competencia dixital
Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 
comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías 
e a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser 
competente nun ámbito dixital. 
Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 
desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 
procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a
resolución de problemas en distintos contextos.
O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos 
dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como 
avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a 
medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos.
A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan
ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 
apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar 
socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a 
participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade 
pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías.
    • Aprender a aprender 
Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser 
capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a 
aprendizaxe permanente.
Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren 
unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, 
polo que os procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e 
deberase aprender a executalos axeitadamente.
As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación 
para aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe.
    • Competencias sociais e cívicas
Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 
coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social 
do mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada 
vez máis plural.
 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a 



adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 
conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade.
Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 
forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e
a honestidade.
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia,
xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. 
Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 
ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da 
comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 
comprensión das diferentes relixións ou culturas.
O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores 
éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e 
responsable.

    • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que 
implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando
adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 
responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral. 
A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros 
cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 
Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de 
recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais
e comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, 
organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, 
pensamento crítico, avaliación e autoavaliación.
Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar 
de forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a 
independencia, o interese e esforzo, e o espírito emprendedor.
    • Conciencia e expresións culturais
Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo 
e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 
Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 
herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras 
manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico
das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes 
artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a 
sociedade.
A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación
de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, 
emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, 
actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e 
pola conservación do patrimonio.

 5.2.Competencias clave nesta materia
Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a 
práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento:

    • Competencia en comunicación lingüística:
O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia 
dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 
comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en 
comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 
realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e 
autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta.

    • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de 
expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para
coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia 



matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións.
As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza,
dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e 
procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a 
tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as 
limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía 
nas sociedades en xeral. Son parte destas competencias básicas o uso de 
ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar 
obxectivos baseados en probas.

    • Competencia dixital
A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de 
información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece 
a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos 
reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de 
habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala 
en coñecemento.

    • Competencia para aprender a aprender
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír 
contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, 
para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que 
estratexias os fan máis eficaces.
Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na 
aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a 
expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras.

    • Competencias sociais e cívicas
As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que 
tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua 
estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás 
diferentes comunidades de falantes desta.
Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o 
respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e 
apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas.

    • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 
autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo 
outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para 
relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar
as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber 
axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e
flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de
imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou 
colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 
Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas 
ideas, buscar solucións e levalas á práctica.

    • Conciencia e expresións culturais
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 
competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 
limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. 
Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e 
comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e
producións do mundo da arte e da cultura.
Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais 
técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a 
música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que
adquiren as chamadas artes populares.



5.3. Competencias clave a través de Amazing Rooftops
    • Competencia en comunicación lingüística:
Todo o material  ofrece unha gran variedade de actividades que facilitan a 
comunicación real na aula e favorecen as destrezas escritas e orais
    • Competencia dixital:
      
.Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades de Amazing Rooftops a través 
de:
    • O uso do iPack en todas as leccións para a presentación e revisión do 
vocabulario, gramática ee fonética, visualización das versións animadas das 
cancións, historias e films / vídeos e blogs, e participación nos xogos para 
consolidar os contidos.
    • O uso dos compoñentes dixitais de Amazing Rooftops: Dixital Class Book, 
Dixital Activity Book.
    • O contido da páxina web: www.oxfordplus.es con prática interactiva, video,
material audio, etc.
    • O uso da páxina Project Zone para buscar información para os seus 
proxectos.
      
    • Competencias sociais e cívicas:
En cada unha das unidades realízanse actividades que fomentan o bo comportamento
e respecto cara aos demais así como as boas maneiras de actuar en cada lugar. 
En todas as unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado co tema da 
unidade, Community Values, cos que os alumnos reflexionan e toman conciencia 
sobre o bo comportamento e foméntase a autoestima, a actitude positiva, a 
tolerancia e o respecto:
    • Unidade 1: As rutinas son importantes.
    • Unidade 2: Usa o transporte público para axudar a coidar o medio natural.
    • Unidade 3: Sé educado cando preguntes por unha dirección.
    • Unidade 4: Tódolos traballos son importantes e contribúen coa nosa 
comunidade.
    • Unidade 5: Aprecia os diferentes tipos de música.
    • Unidade 6: No teñas medo de probar algo novo.
      
      As historias, por outra parte, fomentan habilidades sociais como a 
cooperación e o respecto cara aos demais, o traballo en equipo, a valoración das
opinións dos demais, etc.
As actividades por parellas, como a práctica de pequenos diálogos, favorece as 
relacións sociais entre os alumnos, a cooperación e o traballo en equipo

    • Conciencia e expresións culturais:
Todas as unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta
competencia a través de leccións culturais relacionadas con aspectos da cultura 
británica e outos aspectos de culturas doutros países:
    • Unidade 1: visualizan e len unha historia sobre hobbies activos:  Totally 
football!
    • Unidade 2: visualizan e len unha historia sobre transportes públicos: 
Totally transport! 
    • Unidade 3: visualizan e len unha historia sobre Escocia:  Totally 
Scotland!
    • Unidade 4: visualizan e len unha historia sobre distintos traballos:  
Totally nine to five! 
    • Unidade 5: visualizan e len unha historia sobre distintos tipos de música:
Totally music and dance! 
    • Unidade 6: visualizan e len unha historia sobre celebracións:  Totally 
Carnival!

Todas as unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante 
escenificacións, cancións, debuxos, cut-outs e representacións e expresións de 
forma escrita tanto no libro do alumno coma no de actividades.

    • Aprender a aprender:
Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 
competencia a través de actividades de repetición, actividades de predición, 



exposición das historias con formato de guión, practicando xogos de memoria e 
lóxica, categorizar o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio progreso 
co Self Evaluation. Inclúense recadros Learn to learn achegando técnicas e 
estratexias de aprendizaxe.

    • .Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos 
diferentes niveis de Amazing Rooftops, xa que o método axuda aos alumnos a ter 
confianza en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes 
actividades e a poñelas en práctica na vida real.

    • Matemática, ciencia e tecnoloxía:
Diferentes actividades traballadas ao longo de libro do alumno axudan ao 
desenvolvemento destas competencias, por exemplo, o pensamento crítico para 
identificar cuestións e resolver problemas, ou as tarefas que requiren que os 
alumnos interpreten números ou contido científico, como as leccións dos 
proxectos:
    • Unidade Starter, lección 2: iníciase a lección co xogo More or less, co 
que os alumnos pensarán numericamente en inglés.
    • Unidade 2, lección 2: os alumnos interpretan datos dunha táboa e os 
transforman en frases comunicativas.
    • Unidade 3, leccións 1 e 4: interpretan un mapa para atopar lugares 
utilizando as coordenadas.
    • Unidade 3, lección 5: utilizan un código numérico simple para resolver a 
actividade.
    • Unidade 4, lección 9: converten símbolos numéricos en linguaxe falada e 
viceversa.
    • Rooftops Book Club, lección 4: procesan a información mediante un diagrama
de fluxo.

5.4. Contidos
Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión
e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento 
da lingua e conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous
centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen 
os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e 
relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira. 
    • Bloque 1. Comprensión de textos orais
B1.1. Estratexias de comprensión: 
    • Uso do contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos para a 
formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar, sobre o tema ou a 
situación, transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira. 

    • Identificación da tipoloxía de textos emitidos en diferentes situacións de
comunicación (rima, canción, exposición, descrición, diálogo...), adaptando a 
comprensión ao mesmo. 

    • Interpretación das ideas principais expresadas en mensaxes orais de 
progresiva complexidade, como instrucións ou explicacións e interaccións orais 
ou gravacións en soporte audiovisual e informático para extraer información 
global ou dalgún detalle concreto. 

    • Repetición, memorización comprensiva e observación de modelos para a 
adquisición do léxico, rutinas e expresións cotiás da lingua estranxeira. 
    • Identificación de informacións específicas en textos orais variados 
emitidos en diferentes situacións de comunicación. 

    • Seguimento verbal e non verbal de mensaxes orais de progresiva 
complexidade en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 
    • Desenvolvemento de actitudes e estratexias de cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida que faciliten interaccións orais en grupo 
para a realización de tarefas na aula.

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e acentuación básica: 



identificación progresiva de aspectos fonéticos, do ritmo, da entoación e da 
acentuación básica da lingua estranxeira como aspectos fundamentais para a 
comprensión de breves textos orais. 

    • Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción
B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 
    • Concibir a mensaxe con claridade e practicala varias veces, distinguindo a
súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica. 
    • Iniciarse na adecuación do texto á persoa destinataria, contexto e canle, 
aplicando a estrutura de discurso adecuados a cada caso.
Execución: 
    • Expresarse oralmente en situacións reais ou simuladas con progresiva 
autonomía, eficacia e complexidade das expresións utilizadas. 

    • Apoiarse nos coñecementos previos, sobre o tema ou a situación 
transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira, para participar 
activamente en situacións funcionais, previamente preparadas e ensaiadas, de 
comunicación adecuadas á idade do alumnado e aos seus intereses. 
    • Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais 
(xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 
    • Recoñecer e usar léxico, formas e estruturas básicas orais coñecidas e 
propias da lingua estranxeira, para expresar funcións previamente traballadas. 
    • Manter conversas cotiás e familiares sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles. 

    • Participar en interaccións orais en situacións reais ou simuladas a través
de respostas verbais e non verbais que esixan elección entre un repertorio 
limitado de posibilidades, en contextos progresivamente menos dirixidos. 

    • Producir textos orais cotiáns de índole diversa tendo en conta tanto 
elementos lingüísticos como extralingüísticos, dicindo ou lendo en voz alta para
toda a clase textos breves de realización propia.
    • Participar activamente en intercambios lingüísticos orais breves, 
previamente traballados en grupo, para expresar as necesidades de comunicación 
máis inmediatas.
    • Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación.
B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e de acentuación básica: 
    • Uso progresivo das normas que regulan a interacción oral.
    • Pronuncia comprensible, ritmo, entoación e acentuación adecuados, tanto na
interacción e expresión oral como na recitación, dramatización ou lectura en voz
alta.
    • Dominio progresivo de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación 
para a produción de textos breves orais, a través do xogo e da expresión 
corporal e musical.
    • Bloque 3. Comprensión de textos escritos
B3.1. Estratexias de comprensión: 
    • Activación dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e tema do 
texto que se vai traballar e formulación de hipóteses sobre o seu contido e 
contexto.

    • Identificar elementos icónicos, títulos e facer unha primeira anticipación
e hipótese sobre o contido de textos escritos breves do seu interese e adaptados
á súa idade. 

    • Deducir o significado de palabras e expresións non coñecidas de palabras 
clave do texto, relacionadas cos e coas personaxes e co contexto a través da 
linguaxe non verbal ou co apoio de ilustracións. 
    • Recoñecer textos breves, propios ou alleos de situacións cotiás próximas á
súa experiencia como invitacións, felicitacións, notas, carteis...
    • Recoñecer o léxico, formas e estruturas breves escritas propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións previamente utilizadas.
    • Captación da idea global e identificación de elementos específicos en 
textos escritos situacións cotiás próximas á experiencia, con axuda de elementos



lingüísticos e non lingüísticos do contexto.
    • Lectura menos guiada e comprensión de diferentes textos sinxelos, en 
soporte papel e dixital, adaptados á competencia lingüística do alumnado, para 
utilizar información global e específica, no desenvolvemento dunha tarefa, 
proxecto ou para gozar da lectura.
    • Usar progresivamente o dicionario bilingüe, biblioteca da aula e as 
tecnoloxías da información e da comunicación para ler (webs infantís e xuvenís, 
programas multimedia, correo electrónico).
B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 
    • Recoñecemento dos signos de puntuación elementais.
    • Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos 
escritos, expresións orais coñecidas e establecemento de relacións analíticas 
grafía-son, coñecemento dalgunhas irregularidades específicas propias da lingua 
estranxeira.
    • Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, ? @.
    • Bloque 4. Producción de textos escritos
B4.1. Estratexias de producción: 
Planificación: 
    • Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, 
dramatizacións…
    • Usar, de forma progresivamente autónoma, estratexias básicas de produción 
de textos (a quén vai dirixido, qué se quere dicir e como se vai organizar a 
información), así como a elaboración pautada dun borrador ou a revisión do texto
para a súa corrección. 
    • Usar progresivamente o dicionario bilingüe e outros materiais de consulta 
en soporte papel ou dixital adecuados á idade do alumnado.
Execución: 
    • Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando expresións e frases 
coñecidas, atendendo á persoa destinataria, ao tipo de texto e á finalidade, 
tanto en soporte papel como dixital. 

    • Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual e 
bilingüe do alumnado, biblioteca de aula e materias dixitais para reproducir 
mensaxes escritas sinxelas. 

    • Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais
e de lectura. 

    • Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e usar algún recurso 
cohesivo para non repetir palabras.
    • Elaborar informacións en ficheiros, libriños... textos breves escritos 
afíns aos seus intereses e experiencias, cunha intención comunicativa.
    • Reproducir a forma gráfica certas palabras en situacións comunicativas, 
sen modelos dados, a través de hipóteses ou tratando de recordar a súa forma.
    • Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes escritas como recordatorio 
visual e para á aprendizaxe de novas palabras e expresións (carteis para 
identificar os obxectos e os espazos da aula, calendario, normas de xogos, 
cartafol colectivo...).
    • Usar as tecnoloxías da información e a comunicación para producir textos e
presentacións, recompilar e transmitir información. 

B4.2. Patróns gráficos, covencións ortográficas e de puntuación elementais: 
    • Uso dos signos de puntuación elementais (interrogación, exclamación). 
    • Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos 
escritos, expresións orais coñecidas e establecemento de relacións analíticas 
grafía-son, coñecemento dalgunhas irregularidades específicas propias da lingua 
estranxeira.
    • Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, ? @. 
    • Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural
B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
    • Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, países e comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

    • Coñecemento dalgunhas similitudes e diferenzas nos costumes cotiáns e uso 



das formas básicas de relación social entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

    • Actitude positiva sobre a propia capacidade para aprender unha lingua 
estranxeira e disposición para superar as dificultades de aprendizaxe.
    • Interese por establecer contactos e comunicarse con falantes da lingua 
estranxeira ou doutras linguas a través dos medios que nos proporcionan as 
tecnoloxías da comunicación.
    • Actitude positiva cara a realidade plurilingüe e multicultural da súa 
contorna. 

B5.2. Funcións comunicativas: 
    • Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, 
dirixirse aos demais. 

    • Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais. 

    • Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a procedencia e 
nacionalidade dun mesmo/a e doutra persoa. 

    • Descrición de si mesmo/a. 
    • Realización de preguntas e respostas curtas en tempo presente e pasado. 

    • Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de accións 
habituais, actividades diarias, de lecer, etc. 

    • Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de accións cotiás
no pasado. 

    • Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira 
persoa de singular, para describir accións que se realizan no mesmo instante no 
que un fala. 

    • Expresión de instrucións habituais e indicacións de dirección, en 
afirmativa e negativa.
    • Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira 
persoa de singular, para describir accións que se realizan no mesmo instante no 
que un fala.
    • Expresión de existencia.
    • Realización de preguntas sobre a existencia de algo.
    • Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa en afirmativa e 
negativa.
    • Expresión da información en afirmativa e negativa e formulación das 
correspondentes preguntas.
    • Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico, a hora, a data, etc.
    • Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando a identificación e
localización de persoas, de obxectos e de lugares.
    • Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando a identificación e
localización de persoas, de obxectos e de lugares…
    • Realización de preguntas e respostas sinxelas en relación a operacións de 
compravenda.
    • Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación á cantidade.
    • Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os gustos e 
preferencias.
    • Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade.
    • Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo.
    • Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta.
    • Descrición de persoas, planta e animais.
    • Expresión de desexos.
    • Expresión de instrucións.
    • Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda.
B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas:



    • Saúdos, agradecementos, despedidas... (Hi, See you, How are you? I´m fine,
thanks…).

    • Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... (What’s your name?, My name is, How old are you?, I’m,
I´m (bored), What´s your favourite (sport), My favourite (sport) is..., (What´s 
his/her favourite (subjectt)?His/her favourite (subject) is..., When is your 
birthday? My birthday is on (August 2nd)...).

    • Expresión de sorpresa, agrado... (What fun!; How nice!...).

    • Preguntas e respostas sinxelas sobre a procedencia e nacionalidade dun 
mesmo/a e doutra persoa (Where are you from?, I´m from..., Are you from...? Yes,
I am/No, I am not, Is he/she from...? Yes he/she is/No, he/she isn´t..., Are you
(Portuguese)? Yes, I´m/No, I am not))..
    • Preguntas e respostas curtas en tempo presente e pasado (Are you...?, Yes,
I am/No, I´m not, Is he/she...? Yes, he/she is/No, he/she isn´t, Were you...?, 
Yes,I was/No, I wasn´t, Was he/she...? Yes, he/she was/No, he/she wasn´t).
    • Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formulación da 
pregunta correspondente e resposta afirmativa e negativa.
    • Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue eyes) and (dark hair, I´m (a 
nurse)).
    • Preguntas e respostas curtas, en primeira e terceira persoa de singular, 
sobre actividades diarias, de lecer etc. (Do you (play tennis)?, Yes, I do / No,
I don´t).
    • Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de accións cotiás
no pasado (I (played) computer games yesterday, I didnt´play…).
    • Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de accións 
habituais, actividades diarias, de lecer etc. (I (have lunch((at half past 
eight), I (listen to music),I don´t...).
    • Preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira persoa de singular, 
para describir accións que se realizan no mesmo instante no que un fala (What 
are you doing?, I´m (playing), What is he doing?, She´s/he´s (speaking)).
    • Expresión de instrucións habituais e indicacións de direccións, en 
afirmativa e negativa (Fold (the paper, turn (on the left)).
    • Expresión de existencia (There is a (library) / There are lots of 
(parks) / There isn´t / There aren´t...).
    • Preguntas e respostas sobre a existencia de algo (Is there a (cinema)?, 
Yes there is, No there, isn´t, Are there lots of (gyms)?, Yes, there are, No, 
there aren’t).
    • Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday)...).
    • Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o tempo atmosférico,
as horas e as datas (What date is it today?...).
    • Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s
in/on/under/next to).
    • Expresión de cantidade: contar desde 1 a 1000. e 1st (1st), twenty-fifth 
(25th)…
    • Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s (one) 
pound and (fifty) cents).
    • Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos o persoas 
(How many… are there?).
    • Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa (Do you like 
(cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t).
    • Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like 
(salad), I don´t like (chips)).
    • Realización de preguntas e respostas sobre habilidades (Can you (swim)?, 
Yes, I can;, No I can´t).
    • Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play the piano),
I can´t (play the trumpet).
    • Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing).
    • Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he wearing?, Who´s 
wearing (shoes)?).
    • Expresión de desexos (I want to (make a cake).
    • Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)).



    • Realización de preguntas e respostas curtas (What´s this?, It´s…).
    • Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), 
please?).

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a posesións persoais, 
cores, números cardinais ata o 1000 e ordinais ata dous díxitos, preposicións, 
días da semana, roupa, materiais escolares, a hora, roupa, adxectivos para 
describir persoas, lugares e obxectos, países, nacionalidades, continentes, 
profesións, partes do corpo e a cara, deportes, equipamento deportivo, 
actividades ao aire libre e de lecer, instrucións habituais e indicacións de 
dirección, lugares da cidade, medios de transporte, comida, moedas, estado e 
sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, estacións do ano, 
accións, instrumentos musicais, materiais, animais, membros da familia, partes 
da casa. 

6. Planificación temporal das unidades.

UNIDADE
Aprox. Nº Sesións
Aprox. Planificación do tempo
(45 mins por sesión)*
Notas e observacións
At the Town Hall        
4
4 horas*

1 At Tara's House
9
9 horas*

2 A trip to London 
9
9 horas*

Project 1
2
2 horas*

3 At the Castle 
9
9 horas*

4 At the College 
9
9 horas*

Project 2
2
2 horas*

5 At the Arena
9
9 horas*

6 At the Beach
9
9 horas*

Project 3
2
2 horas*

 Festivals 



4
4 horas*

TOTAL
68
68*

Unha vez ao mes traballar na aula de informática actividades de audio do 
alumnado a nivel individual con auriculares. 

Actividades extra programadas polo centro
Posibilidade de ver unha obra de teatro en Inglés.

Estas actividades veranse este curso condicionadas polas instruccións referidas 
aos protocolos de prevención e adaptación escolar relacionados co COVID-19 e a 
súa evolución.
7. Grao mínimo de consecución para superar a materia.
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de textos 
orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, 
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 
PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio visual en
soporte papel ou dixital. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de 
comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 
comprensibles.
PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás 
habituais. 
PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 
PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual,
procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e 
acorde coa súa idade.

 BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma ora.l 
PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de 
forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado (elaboración dunha 
enquisa, SMS, correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando
de si mesmo/a e da súa contorna inmediata.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación…
 B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer… 
PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… de 
si mesmo/a e doutra persoa.  

8. Procedementos e instrumentos de avaliación.
A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto 
para medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, 
e por el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o
require (cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non



se espera deles). 
Se asumimos que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de
coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar  é 
reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o 
común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero
responda, sobre todo, a situacións prácticas.
A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da 
materia coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están 
ligados expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e 
actitudes.
En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades,
como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso 
e que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 
extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial 
(non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que 
ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste,
polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino.
 Procedementos de avaliación
Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas 
que nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de 
avaliación formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, 
é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, 
tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións 
orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, 
actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E
a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e 
final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no 
caso de obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En 
todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan 
adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación. 
O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de 
aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a 
consecución dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias,
dado que estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis e compartir 
para facer con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para 
demostrar a competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores.

9. Concrecións metodolóxicas da materia. 
O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos
previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero 
cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar 
co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias 
adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que aprende 
(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a
interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 
desenvolvemento e a súa socialización.
A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de
cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar 
os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que 
adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e 
aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe
por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que
os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a 
aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso 
proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das
competencias clave.

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 
alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a 
importancia das cancións e historias, as características dos personaxes, as 
ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións.

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso 
proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos 



integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden 
aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia 
conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto 
existe sempre un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre 
en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós obxectivos que se 
programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na consecución de 
obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e  
o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións 
inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de 
reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. Estas actividades non 
aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher's Guide e poden ser de 
 grande utilidade para a tarefa diaria do profesor.

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 
demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso 
proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 
diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de 
ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención 
do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel 
que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na
interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción,
contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, 
promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa
adquiridas e admitir o erro.

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 
aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 
comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso 
proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai 
funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso 
natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e 
equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso 
coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións 
orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que 
non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é
un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, que 
o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as 
equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-aprendi
 zaxe.

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 
factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto 
existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada
unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de
cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás 
súas necesidades específicas.

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 
alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 
interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do 
neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o
seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento 
reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do 
Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, 
Matemáticas, Educación Física, etc.

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 
nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). 
Con todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución
escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para 
o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en
situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as
competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias 
curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar 



as devanditas competencias, independentemente de en cais as puidese adquirir 
(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 
determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia
institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, 
neste caso, capaz de comunicarse en situació
 ns moi diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar 
aínda que terá que facelo).

A metodoloxía  desenvólvese utilizando o proxecto de Amazing Rooftops da 
editorial Oxford e desenvólvese como se indica a continuación:
Amazing Rooftops proporciona a combinación perfecta entre o contido dixital e o 
material imprimido para conseguir o máximo rendemento da clase e un total 
compromiso do alumno.
Amazing Rooftops desenvólvese no contexto dunha cidade ficticia, Rooftops, 
inspirada na cidade de Oxford, onde viven todos os personaxes.  No nivel 5 , os 
residentes de Rooftops estarán acompañados por nenos doutros países dun programa
de intercambio, a través dos que poderemos comparar a vida desta cidade 
británica por excelencia e outras zonas de Reino Unido con outros lugares do 
mundo.
O contido das leccións de Amazing Rooftops está organizado de tal forma que cada
un dos tres compoñentes principais, iPack, Class Book e Activity Book, achegan 
valor na súa particular forma. As tres fontes utilízanse sistematicamente no 
momento en que poden achegar máis beneficios.

iPack
As leccións do Amazing Rooftops 5  comezan cunha presentación na pantalla 
interactiva (ou usando o ordenador e unha pantalla). Deste xeito, a atención da 
clase céntrase nun único punto, o que permite presentar o contido da lección con
claridade e comprobar coidadosamente que os nenos entenderon non só o concepto, 
senón tamén o vocabulario e a gramática.
Os materiais de presentación iPack son entretidos e variados. Inclúen léxico, 
cancións e historias acompañadas de animación, vídeos culturais, extractos da 
linguaxe cotiá e un estímulo visual para introducir o tema da lección.
Algunhas leccións inclúen outra actividade do iPack despois da presentación. 
Convén realizar unha práctica controlada con toda a clase, mediante unha tarefa 
en forma de xogo. Os xogos do iPack adoitan ser receptivos e buscan ofrecer unha
maior exposición auditiva ao contido básico, ademais de comprobar a comprensión 
no momento adecuado.
É sinxelo moverse polo iPack, xa que o material está organizado en unidades e 
leccións, e clasifícase por tipos (cancións, historias, xogos, flashcards) aos 
que se accede a través da pestana de recursos.
A versión electrónica do Class Book e do Activity Book tamén está dispoñible no 
iPack e pode ser útil para a xestión da clase: axudará aos alumnos a moverse 
polos seus Class Book e Activity Book impresos; ademais, permitiralles acceder 
ao audio e comprobar as respostas de xeito rápido e sinxelo.
Tódalas leccións nas que se presenta (ou se recorda) e se practica o léxico e a 
gramática básica inclúen un paso máis co iPack entre a fase do Class Book e a 
fase do Activity Book. Isto permite unha maior exposición á forma escrita do 
novo contido, o que prepara aos alumnos a ler e escribir de forma máis autónoma 
no Activity Book. No caso do léxico, esta actividade adicional do iPack permite 
ao profesor comprobar que as palabras novas se entenderon antes de que os nenos 
comecen a traballar de forma individual co Activity Book. En canto á gramática, 
permite aos alumnos practicar a formación de frases, prestando especial atención
á orde das palabras, antes de construír as súas propias frases nas actividades 
do Activity Book.
En tódolos casos, estes xogos perseguen obxectivos que van máis aló do ámbito 
lingüístico e presentan retos cognitivos que os fan satisfactorios en si mesmos,
así como divertidos e motivadores para os nenos desta idade.
Class Book
Trala presentación a través do iPack, os alumnos abren os seus Class Book 
impresos, cuxas actividades comparten o tema e o contexto do material do iPack. 
As leccións que presentan contidos novos están deseñadas coidadosamente para que
os nenos poidan progresar gradualmente, desde a práctica da comprensión oral 
receptiva do iPack, pasando por actividades sinxelas de listening para comprobar



o recoñecemento activo do contido, ata chegar á práctica oral do mesmo. Noutras 
leccións, pásase da práctica das destrezas de comprensión oral do iPack á 
práctica da comprensión escrita do Class Book.
A versión impresa do Class Book é ideal para activar o contido ao que se 
expuxeron os alumnos, xa que proporciona imaxes e información que lles dan 
pistas para a produción oral en parellas ou en pequenos grupos. Así, ao facer un
xogo comunicativo, pode fixarse en ilustracións grandes, series de debuxos e 
táboas de datos. Ademais, é a ferramenta perfecta para ler textos máis extensos 
e comprobar que se entenderon.
Activity Book
Despois da práctica adicional de comprensión e expresión oral e comprensión 
escrita do Class Book (e iPack, se é o caso), os alumnos abren o Activity Book, 
que contén actividades deseñadas para cubrir todo o que aprendeu na lección ata 
ese momento, e consolidar tanto o vocabulario e a gramática coma o contido. 
Naquelas leccións que buscan desenvolver vocabulario e gramática básica, o 
Activity Book convértese nunha ferramenta útil para practicar a lectura autónoma
antes de pasar á produción escrita. No caso das leccións que se centran nun 
outro tipo de contido (por exemplo, o apartado cultural, a historia ou a lección
intercurricular), o Activity Book permite comprobar a comprensión dun xeito 
eficaz e consolidar o que aprenderon os alumnos en fases anteriores da lección. 
O Activity Book tamén ofrece aos nenos e ás nenas a oportunidade de ser 
creativos e personalizar o contido que aprenderon. O Activity Book proporciona o
final ideal a cada lección.

Vocabulario e gramática

Amazing Rooftops ofrece contidos lingüísticos equilibrados e de alta frecuencia 
de uso, o que resulta moi axeitado para nenos que aprenden inglés a este nivel. 
Por outra banda, dado que cada vez hai máis probas externas de avaliación no 
ensino de idiomas, tomáronse en consideración os exames GESE Trinity e Cambridge
English: Young Learners á hora de deseñar ditos contidos.

No Amazing Rooftops 5 preséntanse dez palabras de vocabulario clave na lección 1
de cada unidade, e outras sete palabras máis na lección 5. Todo o vocabulario 
básico novo está agrupado por campos semánticos relacionados co tema de cada 
unidade. Preséntase dunha forma moi orixinal e divertida, grazas aos elementos 
de animación e a historia da unidade.
Os personaxes do curso interveñen en ambos elementos, que se practican co iPack.
A continuación, o vocabulario se repasa e se practica mediante xogos dixitais, 
actividades de listening (incluíndo unha canción con animación) e intercambios 
comunicativos moi motivadores.
Inclúense flashcards de formato tanto dixital (no iPack) coma impreso (no 
Teacher’s Resource Pack, acompañadas de word cards). Pódense utilizar para o 
repaso, a práctica adicional e o reforzo.

Ademais do vocabulario básico novo de cada unidade, inclúense palabras de 
contido cultural e finalidade receptiva nas leccións culturais.
En cada unidade de Amazing Rooftops 5 preséntanse e practícanse dúas estruturas 
básicas. A primeira introdúcese mediante o iPack ao comezo da lección 2 coa 
canción animada. O Class Book e o Activity Book ofrecen unha práctica exhaustiva
de comprensión e expresión tanto oral coma escrita de dita estrutura, que se 
reutiliza en contextos diversos da lección cultural 3 e a historia da lección 5.
Ademais de repasar a primeira estrutura, a lección 5 presenta unha segunda. Esta
refórzase e practícase mediante o xogo dixital do iPack e as actividades de 
listening e expresión oral comunicativa do Class Book, ás que segue unha 
práctica de lectura e escritura no Activity Book.
Destrezas
O enfoque de Amazing Rooftops 5 permite levar a cabo un desenvolvemento 
totalmente integrado na linguaxe e as destrezas. O traballo do iPack, o Class 
Book e o Activity Book combínase para desenvolver as destrezas de forma 
conxunta. Grazas a unha variedade de tarefas entretidas que aplican unha 
metodoloxía moi sistemática, os alumnos progresan desde a práctica de 
comprensión oral á expresión oral, e da práctica de comprensión escrita á 
expresión escrita.



Listening
Unha das maiores vantaxes do iPack é que proporciona material audiovisual de 
gran calidade. Ofrece, de maneira simultánea, modelos claros para escoitar o 
inglés falado, xunto con apoios visuais sólidos. Así, os alumnos comezan moi 
pronto a desenvolver a seguridade en si mesmos, xa que, cando escoitan as 
palabras e expresións por primeira vez, as entenden sen ambigüidades.
O iPack ofrece aos nenos moitas oportunidades para practicar a comprensión oral 
do vocabulario básico antes de pedirlles que o produzan. Isto é esencial no 
ensino e aprendizaxe do inglés. Nos variados formatos de presentación do iPack, 
os alumnos primeiro escoitan os contidos, e pouco despois mostran que os 
asimilaron mediante xogos. O Class Book toma o relevo do iPack, con actividades 
acompañadas co CD de audio, antes de pasar a unha demostración de comprensión 
oral máis activa. Ao escoitar as cancións e historias, ademais dos textos de 
contido cultural e intercurricular e os blogs, os alumnos interiorizan a 
linguaxe e escoitan a pronuncia de falantes nativos. Ademais, as actividades 
listen and do ("escoitar e facer") do Class Book e Activity Book permiten 
desenvolver tanto as destrezas de comprensión oral coma a aprendizaxe 
independente, e preparar aos alumnos para realizar tarefas prácticas de uso 
común en inglés.
Speaking
En Amazing Rooftops 5, a práctica da expresión oral desenvólvese de xeito rápido
e eficaz, pasando de producir palabras a frases. A corrección oral trabállase 
mediante actividades nas que se anima aos nenos e nenas a repetir os modelos 
ofrecidos polo iPack e CDs, así como as cancións, as preguntas de comprensión 
oral, diálogos que inclúen expresións de uso común e os xogos de práctica 
controlada.
Estes últimos ofrecen numerosas oportunidades para repetir o vocabulario e as 
estruturas básicas dentro dun marco ben definido. Ao chegar á lección 8, os 
alumnos terán adquirido unha práctica controlada suficiente para realizar 
actividades comunicativas de forma máis libre en parellas que incorporen todo o 
que aprenderon na unidade.
Reading
Amazing Rooftops 5 aplica un enfoque moi sistemático á lectura de contidos 
básicos novos. A forma escrita introdúcese unicamente cando os alumnos estiveron
moi expostos a tales contidos. No caso do vocabulario das leccións 1 e 5, os 
nenos entran en contacto coas palabras na presentación do iPack. Despois de 
velas no Class Book, un xogo do iPack permite comprobar de forma activa que 
comprenderon a forma escrita antes de lelos de xeito autónomo nos seus Activity 
Books. En canto ás estruturas das leccións 2 e 6, séguese un procedemento 
similar. Neste caso, grazas aos xogos do iPack que se practican antes de usar o 
Activity Book, os alumnos céntranse na orde das palabras e demostran que as 
entenden.
As actividades de lectura do Activity Book mostran unha progresión coidada 
grazas á cal pasa de ler palabras individuais a frases e parágrafos curtos. O 
Teacher's Resource Pack contén word cards impresas que poden usarse en 
combinación coas flashcards para revisar ou practicar as palabras en calquera 
momento.
O Class Book tamén ofrece unha práctica abundante de destrezas de comprensión 
escrita. Os nenos adquiren a práctica de ler textos variados de diferentes 
tipos: pés de fotos das leccións culturais, diálogos con expresións de uso 
común, historias, diferentes tipos de textos con información nas leccións 
“non.fiction”. Para o material do iPack, danse as opcións “con texto” e “ sen 
texto”. Así, o profesor pode escoller a versión máis axeitada dependendo do 
momento no que o vaia utilizar, e do progreso que estean a realizar os seus 
alumnos. Ademais da práctica de lectura nas leccións centrais, proponse ao final
do Class Book a lectura do reader.
Writing
Igual que acontece coa lectura, case toda a práctica da escrita de Amazing 
Rooftops 5 se leva a cabo no Activity Book. Os alumnos non comezan escribir os 
contidos básicos (primeiro palabras e logo, frases) ata que practicaron a súa 
lectura.
Á medida que a unidade avanza, redúcese a axuda e o apoio para a escrita, p. ex.
os alumnos pasan de escoller as palabras dun recadro ou copiar e completar 
expresións a producir textos de forma autónoma na lección 9, na que culmina toda



a aprendizaxe lingüística e a práctica de destrezas da unidade. Os textos dos 
blogs non só consolidan esa aprendizaxe mediante unha actividade final de 
lectura, senón que proporcionan un modelo de cara ó reto final da escrita ao que
os estudantes terán que facer fronte.
A preparación desta tarefa final lévase a cabo seguindo unha coidada progresión 
que busca o máximo efecto. Despois de que os nenos que leran e comprenderan os 
textos dos blogs do Class Book, o xogo do iPack os anima a revisar o que 
aprenderon, e a fixarse na cohesión do texto. Todo isto axuda a tomar medidas 
para crear os seus propios textos.
A primeira actividade da lección 9 do Activity Book axuda a desenvolver a 
aprendizaxe autónoma en relación coa escrita. Nela, os nenos e nenas teñen que 
reunir primeiro as ferramentas necesarias para escribir o seu texto no formato 
dun mapa conceptual. Para iso, se lles anima a usar o dicionario ilustrado ao 
final do Activity Book. Ao final da lección 8, pídese aos nenos que completen o 
dicionario ilustrado empregando o vocabulario básico da unidade. Tamén se lles 
anima a engadir calquera outra palabra que aprenderan. Tras completar o 
dicionario, poden volver a el, non só ao inicio da lección 9, senón tamén cando 
precisen axuda para crear os seus textos escritos. Desenvolven así destrezas de 
aprendizaxe autónoma (empregan materiais de consulta) relacionadas coa escrita 
en inglés. Coma axuda adicional, engádese outro elemento de consulta, un 
apartado de puntuación unha sección que aparece na parte inferior da páxina 
Activity Book correspondente á lección 9. A combinación de te
 xto se ofrece como un modelo, a propia “chuvia de ideas” dos alumnos, e acceso 
ao material de referencia valioso, dálles a oportunidade de centrarse tanto no 
contido coma na forma antes de redactar os seus propios textos, e facelo 
aplicando ao máximo as destrezas que adquiriron.
Cancións
Os sitios web de vídeos musicais teñen cada vez máis éxito, e é fácil ver 
películas na Internet fóra da aula; por iso, a relación dos alumnos coa música é
cada vez máis audiovisual.
O iPack do Amazing Rooftops é o instrumento perfecto para escoitar as cancións 
do curso. Estas abranguen xéneros musicais variados e foron deseñadas para 
responder aos gustos dos nenos e das nenas en función do que escoitan no mundo 
real.
Cada unidade de Amazing Rooftops 5 inclúe unha canción na lección 6. A través 
dela, practícase a segunda estrutura gramatical no contexto da unidade.
Contidos culturais e linguaxe de uso común
Posto que a temática da comunidade ocupa un lugar central na serie Amazing 
Rooftops, a cultura está no primeiro plano deste curso de inglés. Desde o inicio
de cada unidade, os alumnos están inmersos na cultura británica, participando na
vida dos personaxes, as súas familias, os seus veciños e amigos de Rooftops. Os 
elementos dotados de animación (léxico, cancións e historias) logran dar vida ás
convencións do día a día en Gran Bretaña.
O contido cultural amplíase do mundo da ficción ao mundo real. No vídeo cultural
da lección 3, os alumnos son testemuña de como viven as nenas e nenos británicos
nunha cidade real. Deste xeito, toman conciencia de que pertencen a unha 
comunidade global, e fíxanse nas persoas que os rodean. Ademais, entenden mellor
a cultura que subxace á linguaxe que están aprendendo.
Por outra banda, se lles dá a oportunidade de comprender e reflexionar sobre as 
semellanzas e diferenzas entre a súa cultura e outras. Desenvolven así 
competencias sociais e cívicas, ademais da conciencia en torno a diversas 
expresións culturais. O que os alumnos aprende a través dos vídeos ou dos 
pósters, consolídase despois no Class Book e no Activity Book, e tamén se lles 
dá a oportunidade de mostrar ás súas familias o que aprenderon na clase.
As leccións dedicadas ás celebracións deberían utilizarse no momento adecuado do
ano (Halloween, Nadal e Pascua), e permiten afondar na aprendizaxe de contidos 
interculturais. Ofrecen cancións divertidas que os alumnos poden cantar co CD e 
os xogos dixitais incluídos no iPack, así como actividades de consolidación e 
práctica. A conxunción de todos estes elementos contribuirá a crear un ambiente 
festivo e intercultural na aula. Queda, por tanto, de manifesto o gran valor que
Amazing Rooftops concede á educación intercultural.
Valores e contidos cívicos
Seguindo co tema da comunidade, a adquisición de valores cívicos constitúe un 
piar da serie Amazing Rooftops. No nivel 5, a lección 4 presenta o valor da 



unidade. Integra aspectos socioculturais da aprendizaxe e potencia a autoestima,
as actividades positivas, a tolerancia e respecto polos demais. Os profesores 
que usan Amazing Rooftops observarán aos seus alumnos e premiarán o 
comportamento cívico axeitado.
Historias
As historias da unidade en Amazing Rooftops 5 son historias de detectives. Cada 
unidade ten unha páxina de historia animada no iPack. A historia de detectives 
da unidade consolida a linguaxe previamente adquirida e introduce o segundo 
conxunto de vocabulario e a segunda estrutura gramatical de cada unidade.
A exposición inicial dos nenos ás historias da unidade na lección 5 faise 
mediante o iPack. Primeiro se anima aos nenos a recordar o episodio anterior e 
facer predicións sobre a historia antes de contala. Deste xeito, os nenos 
contribúen coas súas propias ideas e expectativas sobre a historia, que é un 
paso clave no desenvolvemento das habilidades de lectoescritura. Despois da 
presentación no iPack, os nenos abren o Class Book para volver escoitar a 
historia, esta vez en forma de cómic. O Activity Book bríndalles aos nenos a 
oportunidade de consolidar e avaliar a historia por si mesmos ao completar unha 
revisión do episodio.
Pronunciación
Amazing Rooftops 5 capacita aos alumnos para pronunciar sons confusos en inglés 
con maior precisión mediante unha serie de actividades organizadas na lección 8 
de cada unidade. No Class Book, os nenos expóñense primeiro a un texto de 
escoita no que o neno fala sobre o tema da unidade de forma personalizada. Logo 
se centra nunha área de pronunciación, utilizando exemplos do listening, para 
que os nenos entendan a linguaxe en contexto e teñan unha pronunciación natural 
en inglés de referencia. A pronunciación de Amazing Rooftops vai máis alá das 
combinacións de sons difíciles ou as mesturas nos niveis 5 e 6. O enfoque comeza
ser en áreas coma a entoación, o acento da palabra e a oración, as sílabas, os 
sons contraídos e débiles. Deste xeito, os nenos escoitan e practican a fala 
natural en partes da linguaxe de fácil acceso.
Repaso
Amazing Rooftops concede gran importancia á reciclaxe e á revisión dos contidos 
ao longo do curso. En Amazing Rooftops 5, cada unidade ofrece oportunidades de 
repaso en diversos contextos. 
Na lección 2, o léxico presentado e practicado na lección 1 se repasa xunto coa 
nova estrutura.
Eses mesmos contidos repásanse despois na lección 3, de perfil cultural, e unha 
vez máis na historia da lección 5. 
A lección 5 tamén introduce un novo bloque léxico e unha nova estrutura que se 
revisarán e practicarán na lección 6.
Ademais, a lección 7 recolle as estruturas que os alumnos coñecen e reutilízanas
nun contexto literario.
Finalmente, os dous grupos léxicos e as dúas estruturas da unidade vense de novo
nas leccións de repaso de cada unidade. 
A lección 8 proporciona o repaso lingüístico mediante a práctica de destrezas de
comprensión e expresión oral, mentres que na lección 9 o repaso dáse a través da
práctica da lectura e escritura. Deste xeito, as catro destrezas desenvólvense 
xunto co vocabulario e as estruturas básicas ao longo das dúas leccións.
Amazing Literacy
As boas habilidades de lectoescritura non son só a lectura e a escritura, senón 
que tamén inclúen a capacidade de comprender, interpretar, identificar e 
comunicarse utilizando textos en contextos particulares. Amazing Rooftops ten un
plan de estudos que cobre as catro habilidades; pero os novos elementos de 
lectoescritura reúnen moitas destas habilidades e animan aos alumnos a 
participar máis profundamente en textos de ficción e non ficción, a través de 
estratexias de lectura intensivas e máis extensas.
Lectura intensiva
Cando os alumnos len intensamente, están lendo para comprender as cousas de 
xeito específico. É por iso que a miúdo mantemos os textos curtos e usamos 
vocabulario e estruturas lingüísticas do nivel apropiado. Na lección 7 do 
Amazing Rooftops 5, os alumnos estarán expostos a diferentes tipos de texto, 
como receitas, programas, artigos e páxinas web. Estes textos e actividades 
axudarán aos alumnos a:
    • Identificar e recoñecer distintos tipos de textos.



    • Comprender o propósito de diferentes tipos de textos.
    • Identificar e recoñecer características e elementos lingüísticos 
específicos empregados en diferentes tipos de texto.
    • Empezar a aplicar estas características e linguaxe nos seus propios 
textos.
No Class Book, os nenos traballarán cun texto modelo, antes de considerar as 
diferentes características do texto. Se lles pedirá que examinen criticamente o 
texto, considerando onde poderían atopalo, con que frecuencia verían un texto 
como este, para quen está escrito e por que pode ser útil. No libro de 
actividades, espérase que os nenos mostran máis directamente a comprensión e 
comprensión específica das características do texto e da linguaxe antes de 
realizar unha actividade na que aplican por escrito os seus novos coñecementos. 
Para referencia na aula, hai un póster de lectoescritura que mostra tódolos 
textos e algunhas das súas características. No Oxford Premium tamén hai fichas 
de lectoescritura que proporcionan práctica adicional con cada tipo de texto.
Lectura extensa
Cando os nenos len moito, están lendo rapidamente co obxectivo de gozar do texto
e ter unha comprensión xeral. Non se centran nas características particulares da
linguaxe. É importante fomentar a lectura por pracer, xa que deste xeito os 
alumnos atopan a linguaxe nun contexto natural e desenvolven habilidades de 
fluidez (ao contrario da aproximación de precisión da lectura intensiva).
Amazing Rooftops inclúe readers con todos os libros de clase en todos os niveis 
(para os niveis 1 e 2 libros de lectura impresos e para os niveis 3 a 6, son 
electrónicos). Estes son parte do Amazing Rooftops Book Club. Recoméndase aos 
alumnos que lean textos máis longos e se centren en aspectos coma os personaxes,
o desenvolvemento da trama e o lugar. As leccións do Class Book e do Activity 
Book teñen actividades que se centran en comprender o texto, examinar de forma 
crítica partes do mesmo e producir respostas creativas sobre o contido. As 
leccións organízanse coidadosamente para que os alumnos poidan ler parte do 
reader na clase (a través de actividades de lectura en grupo, lectura 
individual, que o profesor lea) ou na casa para preparar a lección ao día 
seguinte. As etapas da lección inclúen:
    • • Get ready: esta etapa axuda aos nenos a iniciar a lección. Poden 
centrarse no que recordan desde o libro ata o momento (e no iPack se lles 
animará a resumir os puntos da historia anterior) ou ver como predicir o que 
pensan que ocorrerá nas seguintes páxinas ou capítulos mirando unha imaxe e 
respondendo preguntas.
    • • Read and do: é onde se anima aos nenos a ler o texto e teñen que 
completar unha tarefa moi sinxela para mantelos enfocados. Nesta etapa, non se 
espera que deteñan e respondan a preguntas de comprensión, nin realicen 
actividades específicas baseadas na linguaxe, xa que a fluidez da lectura e a 
comprensión xeral son as áreas que destacan.
    • • Over to you: cando os nenos len moito, hai que pedirlles que expresen 
unha reacción persoal. Isto pode ser tan sinxelo como dicir o que lles gusta e o
que non lles gusta ata o momento. Tamén pode relacionar a trama ou os personaxes
coas súas vidas: facer comparacións, identificar semellanzas e diferenzas. Ou 
pode estar a facer unha actividade creativa que utilice a súa imaxinación dun 
xeito que lle axude a involucrarse no contido do texto con maior profundidade.
As actividades do Activity Book verifican a comprensión xeral do texto, 
incluíndo un enfoque nas preguntas de discusión colaborativa (como un verdadeiro
club de libros) e, finalmente, proporcionar aos nenos unha tarefa produtiva e 
creativa. As fichas do Book Club en Oxford Premium ofrecen aos nenos máis 
oportunidades para interactuar co contido, os personaxes e a trama do reader. 
Isto pódese facer en clase ou como deberes. O Book Club Poster será unha 
referencia útil na clase, xa que proporciona un vocabulario básico para as 
partes do libro e as directrices da oración para falar de libros. Amazing 
Rooftops ten unha liña de lectoescritura moi forte ao longo do curso, que inclúe
historias atractivas en cada unidade, actividades interesantes de escrita e 
agora un enfoque intensivo de non-ficción e un enfoque extenso de ficción que, 
xuntos, proporcionará nenos habilidades de decodificación, comprensión e 
comprensión xeral e, con sorte, o gusto pola lectura de por vida.
Amazing Projects
Amazing Rooftops ten tres proxectos en cada nivel. Os tres proxectos baséanse 
nunha área temática ampla, e cada proxecto ten un enfoque específico dentro desa



área. O tema está vinculado ao tema principal do reader de Amazing Rooftops para
ese nivel. En Amazing Rooftops 5, o reader, Where on Earth Are You? está 
centrado no océano. O tema do proxecto para o Nivel 3 é a Terra, con tres 
proxectos que tratan sobre a Terra, o Océano e o Clima. Estes proxectos foron 
deseñados para permitir unha gran flexibilidade no currículo e na aula. Isto 
significa que pode elixir facelas en dúas ou tres sesións o empregar más tempo 
tanto na etapa de preparación coma na de produción. O traballo pódese facer 
individualmente, en colaboración, na clase ena casa. A metodoloxía que sustenta 
os proxectos é Project Based Learning (PBL).

Habilidades de presentación e colaboración
Amazing Rooftops engade un elemento adicional ao PBL incluíndo un enfoque nas 
habilidades de presentación. Unha vez que os alumnos completaran o seu proxecto 
(individualmente ou en grupo), deberán presentalo á clase utilizando a lingua de
destino do proxecto e seguindo o modelo presentado no vídeo. Tamén é unha boa 
idea animalos a responder ás preguntas doutros nenos da clase. É importante 
desenvolver boas habilidades de presentación porque constrúe confianza, a 
capacidade para prepararse correctamente e capacidade para reaccionar de xeito 
rápido e eficiente. Estas son habilidades que non só mostran a aprendizaxe de 
idiomas, senón que son parte integrante do desenvolvemento educativo necesario 
para cada neno.
10.  Materiales y recursos didácticos 

Utilizaranse recursos materiais e dixitais:

O libro de texto utilizado é Amazing Rooftops de Oxford University Press. O 
alumno dispón do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os 
personaxes do curso e o contexto, seis unidades con nove leccións cada unha, 
seis leccións de lectura do reader e tres páxinas de material sobre 
festividades. Tamén dispón do Activity book, con práctica adicional para cada 
lección do Class Book así como as páxinas do dicionario de imaxes e actividades 
extra para axudar aos alumnos que necesitan reforzo ou un reto maior. O profesor
dispón dun código para descargar o Amazing Rooftops reader, para que os alumnos 
sigan as emocionantes aventuras dos personaxes. Tamén lles dará acceso ao sitio 
web Project Zone, para atopar a información necesaria para completar os seus 
proxectos. Finalmente, poden acceder ao i-Progress Check cun código 
proporcionado no Activity Book, para completar as actividades de repaso online 
cada dúas unidades.
O profesor dispón do iPack, con presentacións e material práctico para ser 
utilizado co encerado dixital interactivo ou o portátil e o proxecto. Inclúe 
animacións, presentacións das cancións, vídeos, actividades e xogos. Dispón 
tamén da Guía didáctica (Teacher's Guide), cunha sección introdutoria na que se 
explica a metodoloxía do curso, notas didácticas amplas, transcricións das 
audicións, as respostas ás actividades dos alumnos e xogos para reforzar a 
linguaxe. O Teacher’s Resource Pack contén 102 flashcards para presentar o 
vocabulario clave de cada unidade, 102 word cards e 6 pósters.
O profesor pode acceder aos audios, ou ben do iPack ou ben descargando os 
arquivos MP3 do Class Book, Activity Book e test desde Oxford Premium. Desde 
Oxford Premium pode descargar así mesmo o Amazing Rooftops suite, con tódolos 
tests, avaliación sobre as competencias, táboas de avaliación e un rexistro de 
nivel da clase. Pode descargar tamén tódalas fichas de reforzo das unidades: 
grammar, vocabulary, festivals, story, literacy worksheets.
Os recursos multimedia mencionados: iPack e a web Oxford Premium, xunto cos 
libros dixitais: Dixital Class Book, Dixital Activity Book, Project Zone, i-
Progress Check e a páxina www.oxfordplus.es, integran por completo o uso das TIC
na aula, permitindo ós profesores adoptar as mellores solucións dixitais de 
acordo ó alumnado ou ó centro no que se desenvolve o ensino.

10 Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
Os criterios de avaliación que establece o currículo para o quinto ano do ensino
básico na área de lingua estranxeira, organizado en cinco seccións principais: 



comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 
coñecemento da lingua e conciencia intercultural, son os seguintes: 
    • Bloque 1. Comprensión de textos orai
    • B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 
orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi 
frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias experiencias do 
alumnado, articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a mensaxe. 
    • B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto. 

    • B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
    • Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
    • B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna 
inmediata, usando expresións e frases feitas de uso frecuente, normalmente 
illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then/but). 

    • B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada e 
empregando as convencións propias do proceso comunicativo. 
    • B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación.
    • B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos
e de uso diario.
    • Bloque 3. Comprensión de textos escritos
    • B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma
oral e cun léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

    • B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

    • B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

    • B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como os
símbolos frecuentes.
    • Bloque 4. Produción de textos escritos
    • B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

    • B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos. 

    • B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas presentacións e transmitir
información.
    • B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar,
cunha ortografía aceptable.
    • Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural
    • B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes,
a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

    • B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 



    • B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como 
respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

    • B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais 
ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

    • B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, 
afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.

    • B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa,
1ª e 3ª persoa… 

    • B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer… 

    • B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos. 

    • B5.9. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si 
mesmo/a ou a outra persoa. 

    • B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. 

    • B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar
as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

    • B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. 
enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos
propósitos comunicativos.
    • B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 
asociados.
    • B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.
    • B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.
    • B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas 
súas experiencias.
    • B5.17. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de
producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, 
hábitos, festividades…).
    • B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da 
súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos.
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o 
seu rexistro temos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: 
Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo 
nos diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): 
conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes 
criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de 
avaliación detallados para a área de lingua estranxeira. 
Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos 
que lle permitan obter uns datos concretos. 
Os instrumentos que utilizamos para a obtención destes datos son: observación da
participación oral en gran grupo , proba escrita, proba oral, caderno de clase e
por suposto atitude que é un elemento esencial para o progreso individual e 
colectivo dentro da aula.  
Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, permiten demostrar 
a competencia real do alumno para esta materia e este curso son os seguintes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores
CL1. ESCOITAR
CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións ou direccións sinxelas, dadas
polo profesorado ou un medio mecánico.



CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados emitidos en diferentes 
situacións de comunicación.
CL1.3. Identifica informacións específicas en textos orais variados emitidos en 
diferentes situacións de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións 
curtas e sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.
CL1.5. Escoita e discrimina sons.
CL2. FALAR
CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, entoación e acentuación en 
diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representacións sinxelas. 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, dicindo ou lendo en voz alta 
para toda a clase textos breves de realización propia.
CL3. CONVERSAR
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira en diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantén conversacións cotiás e familiares sobre temas coñecidos en 
situacións de comunicación predicibles.
CL4. LER
CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de 
interese.
CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión de textos diversos sobre 
temas de interese.
CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese.
CL5. ESCRIBIR
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de modelos traballados 
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao destinatario e á finalidade do 
texto.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores
CMCT1. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.
CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá 
empregando os gráficos estadísticos mais axeitados á situación, táboa ou 
gráfica.
CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida co axeitado funcionamento do 
corpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos.
CMCT5. Recoñece o proceso da experimentación científica.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores
CD1. Busca, recopila e organiza información en soporte dixital.
CD2. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e 
comprobar información.
CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores
AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como empregar dicionarios 
bilingües e monolingües. 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación.
AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores
SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en 



situacións de comunicación predicibles.
SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar e mirar a quen 
fala, respectando o turno de palabra.
SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras 
persoas e mostra curiosidade e interese cara as persoas que falan a lingua 
estranxeira.
SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira.

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores
SIEE1. Busca, recompila e organiza información en diferentes soportes.
SIEE2. Goza de forma autónoma da lectura de textos axeitados á súa idade 
manifestando unha actitude positiva cara á lectura.
SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo 
realizado.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores
CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 
CEC2. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou documentos
artísticos.
CEC4. Participa na elaboración de composicións grupais empregando diferentes 
recursos expresivos musicais e/ou escénicos.
Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no
proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos 
organizándoos en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e 
interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia 
intercultural.

12. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino a e práctica docente.
Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de 
ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un 
modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar:
ELEMENTOS A AVALIAR
INDICADORES DE LOGRO
Resultado

Non conseguido
Conseguido parcialmente
Totalmente conseguido

Programación didáctica.
Non se adecúa ó contexto da aula.
Adecúase parcialmente ó contexto da aula.
Adecúase completamente ó contexto da aula.

Plans de mellora.
Non se adoptaron medidas de mellora tralos resultados académicos obtidos.
Identificáronse as medidas de mellora a adoptar tralos resultados académicos 
obtidos.
Adoptáronse medidas de mellora segundo os resultados académicos obtidos.

Medidas de atención á diversidade.
Non se adoptaron medidas de atención á diversidade adecuadas.
Identificáronse as medidas de atención á diversidade a adoptar.
Adoptáronse medidas de atención á diversidade adecuadas.

Temas transversais.
Non se traballaron tódolos temas transversais na materia.



Traballáronse a maioría dos temas transversais na materia.
Traballáronse tódolos temas transversais na materia.

Programa de recuperación.
Non se estableceu un programa de recuperación para os alumnos.
Iniciouse o programa de recuperación para os alumnos que o necesiten.
Estableceuse un programa de recuperación eficaz para os alumnos que o necesiten.

Obxectivos da materia.
Non se alcanzaron os obxectivos da materia establecidos.
Alcanzáronse parte dos obxectivos da materia establecidos para o curso.
Alcanzáronse os obxectivos da materia establecidos para este curso.

Competencias clave.
Non se desenvolveron a maioría das competencias clave relacionadas coa materia.
Desenvolvéronse parte das competencias clave relacionadas coa materia.
Logrouse o desenvolvemento das Competencias clave relacionadas con esta materia.

Práctica docente.
A práctica docente non foi satisfactoria.
A práctica docente foi parcialmente satisfactoria.
A práctica docente foi satisfactoria.

Programas de mellora para a práctica docente.
Non se deseñaron programas de mellora para a práctica docente.
Identificáronse os puntos para deseñar un programa de mellora para a práctica 
docente.
Deseñáronse programas de mellora para a práctica docente.

Porcentexes de cualificacións:
Probas escritas – 60%
Expresión e participación oral – 10%
Traballo na clase ( Activity Book, caderno, dictados de vocabulario ( 60% ben 
para acadar un 5) e calquer outro traballo que xurda ao longo do curso) -- 20%
Actitude ante o Inglés e comportamento – 10%

13. Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados.

Durante a primeira semana de clase, realizarase unha avaliación inicial como 
toma de contacto coa materia. Ademáis consultaranse: a memoria final do curso 
pasado, os datos obtidos da avaliación final e o informe individualizado do 
alumno. Tamén se terá en conta a adicación on line de cada alumno durante o 
terceiro trimestre do curso anterior, os medios dos que dispuxo  e as 
circunstancias persoais de cada un.
Unha vez determinado o punto de partida e as posibles dificultades e necesidades
do alumnado, afianzaranse os contidos básicos.

14. Medidas de atención a diversidade.
Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a 
atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre
o mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 
experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus 
intereses e motivacións no ensino.
É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou 
a metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxetivos 
estabelecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para 
aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe 
ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá 
abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes
das actividades propostas no libro do alumno e no caderno. 
Criterios e procedementos previstos para realizar las adaptacións curriculares 
apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais
As adaptacións se centrarán en:
    1. Tempo e ritmo de aprendizaxe



    2. Metodoloxía máis personalizada
    3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe
    4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes
    5. Aumentar a atención orientadora
    6. Enriquecemento curricular
    7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos
a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: se facilitarán contidos e
materiais de extensión adecuados as necesidades destes alumnos para permitir 
alcanzar o máximo do seu potencialz
b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaránse as 
medidas de reforzo necesarias para facilitar súa integración escolar e a 
recuperación da seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento 
en seus estudos.
c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: se adoptarán 
tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con 
discapacidade, se tomarán medidas de flexibilización e alternativas 
metodoloxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, se 
priorizarán os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración 
social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos 
conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou en materiais 
considerados como tais. 
Cando as adaptacións non són o suficiente temos a diversificación curricular, 
por meio do cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco 
común da etapa e empregar este tempo en outro tipo de actividades educativas, 
ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas 
especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a 
alumno/a seguiria tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais da 
etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades..

15. Actividades complementarias e extraecolares.

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia
a obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 
sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores en 
coordinación co profesorado de Plurilingüismo do centro.
Este curso estará condicionado polas instruccións referidas aos protocolos de 
prevención e adaptación escolar relacinados co COVID-19 e a súa evolución.

16. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
en función dos resultados académicos e procesos de mellora.
En cada bloque de contidos medirase a consecución dos obxectivos que faranse as 
modificacións necesarias para que o maior número de alumnado, senon a 
toatilidade acade os estándares establecidos.
    • De reforzo e ampliación
O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con 
diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ao
tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de 
aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ao seu nivel de 
capacidade e interese.
A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita 
que todos os alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo
e ritmo de aprendizaxe. 
Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen 
dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio.
As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 
    • Actividades opcionais no Teacher's Guide.
    • As actividades propostas no Teacher's Resource CD-ROM:
        ? Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas
nas diferentes seccións estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, Story 
playscript, Song contest, Cross-curricular.
    • As actividades propostas no Activity Book.
    • Páxinas Read more! para ampliar o contido cultural (CB e AB).



    • As actividades adicionais propostas no Activity Book:
        ? Finished?: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no 
contido da lección.
        ? Grammar practice: práctica de gramática adicional.
    • De desenvolvemento de competencias básicas
Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha ou
varias competencias básicas, entre as que se incluirían: 
        ? Brainstorming
        ? Role-plays
        ? Actividades interactivas
        ? Actividades na lousa dixital
        ? Actividades baseadas en distintos soportes
        ? Actividades de investigación ou estudos de casos
        ? Actividades en grupo
        ? Interpretacións de datos, gráficas, etc. 
        ? Textos culturais, cancións, rimas, etc.
        ? Actividades nas que se traballan as emocións
    • De avaliación

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 
continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 
comprobación da realización de actividades como: 
    • Exercicios do Activity Book
    • Revision Stories (CB e AB)
Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 
avaliación referidas en Oxford Rooftops (Teacher's Resource CD-ROM): 
    • Unit tests 1-6 (Standard - Challenge)
    • End-of-term 1-3 (Standard - Challenge)
    • End-of-year test (Standard - Challenge)
Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en 
estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 
        ? O self-evaluation de cada unidade (AB).
    • Complementarias
Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia
a obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 
sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 
departamento de inglés de cada centro.

    • Saídas e actividades comúns a todo o centro ou a varios grupos 

Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a 
organización dos alumnos realízase en función do tipo de interacción que se dá 
nese momento na aula:
    • Profesor-alumno
    • Traballo individual
    • Traballo en parellas
    • Traballo en grupo

A aula deixou de ser o único lugar onde se imparte unha materia. O centro conta 
cunha serie de recursos espaciais, materiais e virtuais, que se poden empregar 
para impartir a materia:
    • Sala de informática – Aula de audiovisuales
    • Biblioteca
Este curso, o uso destes espacios estará condicionado polas instruccións 
referidas aos protocolos de prevención e adaptación escolar relacionados do 
COVID-19 e a súa evolución.
Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando
diversos recursos materiales que oferecen ao profesor a posibilidad de deseñar 
súas clases de forma personalizada e axustando-se as necesidades de cada 
momento.
      

17. Previsión de realización de clases non presenciais.



Nos supostos de paralización das clases presenciais estas levaranse a cabo de 
modo on line a través da Aula Virtual do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/aulavirtual/ con acceso dende
a páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/, na 
que se colgarán contidos educativos (videos, fichas interactivas, cancións, 
comics,…). 
Realizaranse videochamadas e asambleas ( Cisco Webex) para propiciar a relación 
e a interacción entre os alumnos e coa profesora.No caso do alumnado que non 
poida usar a aula virtual, arbitrarase un modo alternativo ( telegram, abalar 
móbil...) para a comunicación coas familias e o mantemento da actividade 
lectiva.
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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 
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sociais e culturais que faciliten a continuación dos estudos e, posteriormente, a 

inclusión na vida laboral, pero sempre coa asunción da necesidade de aprender 

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 quinto 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. 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO XXX NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Nome do centro -  CURSO 20XX- 20XX 

Modelo de Prográmame (recursoseducativos.net)      páxina 5 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos entender, coñecer e 

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 desenvol-

vemento sostible. 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as repercu-

sións para a vida futura. 

 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circun-

dante. 

 Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

 Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elemen-

tos xeométricos) en situacións cotiás. 

 Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos 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. 
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 Compoñer distintos tipos de texto creativamente con sentido literario. 

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoi-

ta atenta ao interlocutor. 

 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas 

situacións comunicativas. 

 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calque-

ra situación. 

 

 

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 di-

versas. 

 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 mun-

dial. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
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 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 

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 re-

ferendado 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 estable-

cidos. 

 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 

potencialidades. 

 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. 
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 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e a confianza nas posibilidades de alcanzar obxecti-

vos. 

 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 

colectiva. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, 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, interde-

pendente 

 Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resul-

tados intermedios. 

 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 cidada-

nía 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 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 castelá e, si houbela, a lingua cooficial da comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lec-

tura. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sin-

xelas, e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elemen-

tais 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. 
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i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as men-

saxes 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 me-

dios 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 ás mulleres e homes 

que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN MUSICAL EN  5º DE PRIMARIA 

 

Na educación musical favoreceremos a adquisición dos seguintes obxectivos: 

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. 

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. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais da nosa cultura e doutras. 

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. 

 

Currículo de Educación Musical en 5º 

Estas son as relacións curriculares do currículo de Educación Musical en 5º.   

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C] 

Bloque 1: Escoita 

5º EM j,a 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 
representacións musicais 
 

EM-B1.1-Escoitar obras de 
características ou estilos e 
compositores e compositoras 
diferentes, recoñecer as 
diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha 
valoración posterior. 

5º-EMB1.1.1-Expresa as súas apreciacións 
persoais sobre o feito artístico musical. [CCL 
CCEC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.1.1-Dá a súa opinión 
sobre a música escoitada relacionando algúns 
conceptos musicais traballados. 
 
5º-EMB1.1.2-Manifesta as sensacións, as 
impresións e os sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. [CCL CCEC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.1.2--
Manifiesta  argumentando algunha 
sensación,impresión ou sentimento que lle 
provoca a audición dunha peza musical. 
 
5º-EMB1.1.3-Respecta as opinións dos 
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compañeiros e das compañeiras. [CSC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.1.3-Garda silencio nas 
intervencións dos compañeiros.  
 
5º-EMB1.1.4-Coñece, entende e respecta as 
normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. [CSC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.1.4- Garda silencio  e a 
compostura con asiduidade nas diferentes 
audicións. 
 
 

5º EM j,h EM-B1.3-Recoñecemento de 
calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura 
e timbre. 
EM-B1.4-Acento e pulso. 
 

EM-B1.2-Identificar e describir as 
características de elementos 
musicais e calidades dos sons do 
contexto. 

5º-EMB1.2.1-Describe e dá información 
salientable sobre elementos da linguaxe 
musical presentes nas manifestacións musicais 
e nos sons do contexto. [CCEC CCL] 
MÍNIMO: 5º 1.2.1.-Opina cando se lle pide 
sobre aspectos musicais traballados 
(intensidade, altura,duración e timbre) nas 
manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 
 
 

5º EM j EM-B1.5-Elementos 
musicais: indicacións de 
tempo e matices (fortísimo, 
forte, piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 
EM-B1.6-Identificación dos 
rexistros de voces graves e 

EM-B1.3-Analizar a organización 
de obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os 
elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen. 

5º-EMB1.3.1-Distingue e clasifica tipos de 
voces, e agrupacións vocais e corais. [CCEC 
CAA CCL] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.3.1-Recoñece e recorda 
polo menos un tipo de voz masculina e 
feminina (soprano, mezzosoprano, contralto, 
tenor...). 
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agudas, así como as posibles 
agrupacións vocais e corais 
EM-B1.7-Compases de 2/4, 
3/4 e 4/4. 
 

 
5º-EMB1.3.2-Identifica e describe variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. [CCEC CAA CCL] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.3.2-Identifica cambios 
moi contrastados de velocidade (rápido, 
lento) e contrastes de intensidade (forte, 
piano) en audicións musicais. 
 
5º-EMB1.3.3-Identifica, clasifica e completa os 
compases traballados. [CCEC CMCT] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.3.3-Completa catro 
compases en 2/4 e 3/4, utilizando polo menos 
dúas figuras de entre blanca, negra, corcheas 
e os seus silencios. 
 
5º-EMB1.3.4-Identifica e utiliza correctamente 
os elementos da linguaxe musical traballados. 
[CCEC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.3.4- Identifica 
correctamente os elementos da linguaxe 
musical traballados e executa con axuda 
ritmos en melodías sinxelas. 
 
 

5º EM j,d,o EM-B1.8-Elaboración dun 
proxecto de difusión da 
cultura musical. 
 

EM-B1.4-Procurar e seleccionar 
información co fin de planificar e 
organizar visitas culturais e a 
asistencia a espectáculos, festas, 
accións na rúa, festivais e 
concertos, así como intercambiar 

5º-EMB1.4.1-Procura e selecciona a 
información de xeito autónomo e con sentido 
crítico. [CAA CD CSIEE] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.4.1-Procura e selecciona a 
información seguindo unha guía. 
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esa información co fin de 
contribuír á formación e á 
satisfacción persoal e colectiva, e 
encher o tempo de lecer. 

5º-EMB1.4.2-Planifica o traballo respectando 
as ideas e as contribucións das demais 
persoas. [CAA CSIEE CSC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.4.2- Participa nas 
actividades colectivas respectando as ideas e 
contribucións das demais persoas. 
 
5º-EMB1.4.3-Expón a información de maneira 
clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 
[CSIEE CCL CD] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.4.3- Expón o traballo 
realizado diante dos compañeiros. 
 
 

5º EM j,d EM-B1.9-Instrumentos: 
clasificación técnica segundo 
a produción do son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 
EM-B1.10-Agrupacións 
instrumentais (orquestra, 
banda, tuna etc.). 
EM-B1.11-Instrumentos 
doutras culturas. 
 

EM-B1.5-Coñecer e identificar as 
principais familias dos 
instrumentos, e identificar as 
principais características de 
instrumentos doutras culturas. 

5º-EMB1.5.1-Identifica de xeito visual e 
auditivo os instrumentos. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.5.1-Identifica visual e 
auditivamente polo menos dous 
instrumentos de cada familia (aerófonos, 
membranófonos, cordófonos...) 
 
5º-EMB1.5.2-Clasifica os instrumentos 
atendendo á súa forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, membranófonos, 
idiófonos e electrófonos) [CCEC CAA CCL] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.5.2- Enumera e recoñece 
polo menos un instrumento de cada 
familia: aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e electrófonos. 
 
5º-EMB1.5.3-Procura información, organízaa e 
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preséntaa sobre a música e os instrumentos 
doutras culturas. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.5.3- Procura información 
sobre a música seguindo uns pasos dados. 
 
 

5º EM j EM-B1.12-Recoñecemento e 
identificación das partes 
dunha peza musical. Formas 
musicais binarias, ternarias e 
rondó. 
EM-B1.13-Melodías con 
cambios de compás. 
 

EM-B1.6-Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

5º-EMB1.6.1-Establece unha relación entre o 
que escoita e represéntao nun musicograma 
ou nunha partitura sinxela. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.6.1-Identifica entre tres 
opcións o ritmo escoitado e elabora un 
musicograma sinxelo, onde se pode ver con 
claridade a forma musical da obra. 
 
5º-EMB1.6.2-Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela, e representa graficamente a 
súa estrutura. [CCEC CMCT CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.6.2- Identifica a 
estructura dunha obra musical e representa a 
súa forma mediante un musicograma. 
 
5º-EMB1.6.3-Representa graficamente, con 
linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada. [CCEC 
CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.6.3-Relaciona un rítmo 
cunha música escoitada. 
 
 

5º EM j,d EM-B1.14-Interese polo EM-B1.7-Buscar, seleccionar e 5º-EMB1.7.1-Identifica as manifestacións 
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repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de 
procedencia dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 
EM-B1.15-Investigación de 
campo sobre a música do 
seu concello en relación coa 
maneira de vivir dos seus 
devanceiros e das súas 
devanceirtas. 
 

organizar informacións sobre 
manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural propio e 
doutras culturas, de 
acontecementos, creadores e 
profesionais en relación coas 
artes plásticas e a música. 

artísticas propias de Galicia. [CCEC] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.7.1-Pode diferenciar e 
nomear polo menos catro instrumentos da 
música tradicional galega, baila unha danza 
tradicional e participa cando se canta unha 
canción galega. 
 
5º-EMB1.7.2-Expón a información recollida de 
xeito ordenado, e achega evidencias do 
traballo realizado. [CCL CD] 
MÍNIMO: 5º-EMB1.7.2-Recolle o traballlo 
realizado na súa libreta. 
 
 

Bloque 2: Interpretación musical 

5º EM j,b EM-B2.1-Reprodución de 
pezas instrumentais e 
cancións sinxelas ao unísono 
e canons, de maneira 
colectiva, con ou sen 
acompañamento. Frauta 
doce: dixitación da escala de 
dó sen alteracións. 
EM-B2.2-Uso dos 
instrumentos de placas Orff 
e/ou percusión determinada 
ou indeterminada en 
acompañamentos de 
cancións e melodías 
relacionadas coa cultura 

EM-B2.1-Interpretar un 
repertorio básico de 
acompañamentos, cancións e 
pezas instrumentais, en solitario 
ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, valorar o 
traballo feito, avaliar o resultado 
e propor accións de mellora. 

5º-EMB2.1.1-Coñece e utiliza a linguaxe 
musical tratada para a interpretación de 
obras. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.1.1-Aprende e interpreta 
polo menos dous rítmos con figuración: 
blanca, negra, corchea e silencio de negra en 
compás de 2/4. Pode aprender, con axuda, e 
interpretar unha melodía sinxela. 
 
5º-EMB2.1.2-Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.1.2- Escribe en notación 
musical básica (negra,branca e silencio de 
negra) un ritmo executado. 
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galega e con outras culturas. 
EM-B2.3-Gravación e 
rexistro da interpretación. 
EM-B2.4-Ditados rítmicos 
con figuras de negra, branca, 
redonda e corchea, e os seus 
silencios en compases 
binarios, ternarios e 
cuaternarios. 
EM-B2.5-Ditados melódico-
rítmicos sinxelos. 
 

5º-EMB2.1.3-Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento 
[CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.1.3-Interpreta algunhas 
pezas vocais e instrumentais sinxelas 
adecuadas o nivel con distintos 
agrupamentos. 
 
5º-EMB2.1.4-Fai avaliación da interpretación 
amosando interese e esforzo por mellorar 
[CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.1.4-Valora case sempre a 
interpretación e esfórzase en mellorar. 
 
 

5º EM j,b EM-B2.6-Creación de 
pequenas melodías e 
acompañamentos sinxelos 
de melodías dadas. 
EM-B2.7-Proxecto: concerto 
ou musical 
 

EM-B2.2-Participar en 
producións musicais sinxelas de 
xeito desinhibido e pracenteiro, 
amosando confianza nas propias 
posibilidades e nas das demais 
persoas, mostrando actitudes de 
respecto e colaboración. 

5º-EMB2.2.1-Crea e representa mediante 
grafías convencionais e non convencionais os 
sons dunha obra musical sinxela, creada, 
individualmente ou en grupos no contexto da 
aula. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.2.1-Crea unha peza 
musical rítmica e melódica a partir dos 
elementos traballados: compás binario e 
ternario; brancas negras e corcheas e os seus 
silencios. 
 
5º-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. [CCEC 
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CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.2.2-Crea en colaboración 
con outros compañeiros ou compañeiras 
unha peza musical seguindo as instruccións 
dadas polo profesorado (referidas a 
elementos traballados). 
 
5º-EMB2.2.3-Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo individual e 
colectivo. [CSC] 
MÍNIMO: 5º,-EMB2.2.3.- Participa 
activamente e procura case sempre un 
resultado final satisfactorio. 
 
5º-EMB2.2.4-Realiza acompañamentos 
sinxelos de cancións e melodías relacionadas 
coa propia cultura. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.2.4-Realiza 
acompañamentos sinxelos de cancións e 
melodías, previamente aprendidos, 
relacionadas coa propia cultura. 
 
 

5º EM j,d EM-B2.6-Creación de 
pequenas melodías e 
acompañamentos sinxelos 
de melodías dadas. 
EM-B2.9-Sonorización de 
imaxes ou representacións 
dramáticas usando diversos 
materiais, instrumentos e 

EM-B2.3-Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

5º-EMB2.3.1-Emprega instrumentos materiais 
e dispositivos electrónicos e informáticos para 
crear acompañamentos. [CCEC CD CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.3.1-Emprega recursos 
audiovisuais cun sentido estético no 
acompañamento de representacións. 
 
5º-EMB2.3.2-Constrúe algún instrumento 
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dispositivos electrónicos. 
EM-B2.10-Invención e 
construción dun 
instrumento. 
EM-B2.11-Exploración da 
morfoloxía de diferentes 
instrumentos musicais 
amosando interese polo seu 
coidado. 
 

orixinal ou similar a un existente. [CCEC CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB2.3.2- Constrúe un 
instrumento musical sinxelo copiando ou 
modificando un existente. 
 
 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

5º EM j EM-B3.1-Recoñecemento do 
corpo como instrumento 
rítmico e de expresión 
corporal. 
EM-B3.2-Creación de 
pequenas coreografías para 
obras musicais breves e de 
estrutura sinxela. 
 

EM-B3.1-Empregar as 
posibilidades expresivas do 
propio corpo en coordinación 
coas demais persoas, para 
realizar representacións musicais 
colectivas de xeito lúdico. 

5º-EMB3.1.1-Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos 
e emocións, e como forma de interacción 
social. [CCEC CSC] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.1.1-Utiliza o corpo como 
instrumento de expresión de sentimentos e 
emocións. 
 
5º-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: 5º-EMB3.1.2- Inventa e reproduce 
en grupo unha coreografía que corresponda 
coa forma binaria, ternaria ou rondó. 
 
 

5º EM j,d,o EM-B3.3-Reprodución de EM-B3.2-Interpretar un 5º-EMB3.2.1-Controla a postura e a 
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xogos motores e secuencias 
de movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva 
coordinación individual e 
colectiva. 
EM-B3.4-Interpretación de 
danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas. 
 

repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

coordinación coa música cando interpreta 
danzas. [CCEC CMCT] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.2.1-Controla a postura 
corporal e coordina os seus movementos coa 
música na interpretación de danzas. 
 
5º-EMB3.2.2-Coñece e identifica danzas de 
diferentes lugares e culturas, e valora a súa 
achega ao patrimonio artístico e cultural. 
[CCEC CSC] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.2.2-Participa nas danzas 
de diferentes lugares e recoñece algunha 
danza galega. 
 
5º-EMB3.2.3-Reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
[CCEC CSC] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.2.3-Aprende os pasos 
dalgunha danza tradicional galega e busca 
desfrutar do mellor resultado. 
 
 

5º EM j,b EM-B3.5-Proxecto: certame 
de danza 
 

EM-B3.3-Improvisar en grupo 
danzas e movementos rítmicos 
sobre temas fixados con 
anterioridade ou con sons 
extraídos do contexto, 
expresando sentimentos e 
sensacións, e explicar con 
claridade as decisións tomadas 
ao longo do proceso de creación, 

5º-EMB3.3.1-Planifica a coreografía de acordo 
coa estrutura musical dada. [CSIEE CAA CMCT] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.3.1-Crea en grupo unha 
coreografía tendo en conta a forma musical 
da canción. 
 
5º-EMB3.3.2-Colabora co grupo en 
coordinación e con respecto cara ás demais 
persoas. [CSC] 
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as dificultades atopadas e as 
solucións adoptadas. 

MÍNIMO: 5º-EMB3.3.2-Participa nas danzas 
colectivas procurando coordinarse coas 
demáis persoas 
 
5º-EMB3.3.3-Expón as valoracións e as 
informacións recollidas ao longo do proceso 
de creación. [CCL] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.3.3-Da a súa opinión con 
respecto, sobre o traballo realizado. 
 
5º-EMB3.3.4-Amosa interese por mellorar o 
produto final, e fai unha avaliación crítica do 
resultado. [CAA] 
MÍNIMO: 5º-EMB3.3.4-Dase conta dalgún 
erro e procura non repetilo. 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
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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: Escoita 

EM-B1.1 

5º-EMB1.1.1 - Expresa 
as súas apreciacións 
persoais sobre o feito 
artístico musical. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB1.1.1-Dá a súa opinión 
sobre a música escoitada 
relacionando algúns conceptos 
musicais traballados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 

EM-B1.1 

5º-EMB1.1.2 - Manifesta 
as sensacións, as 
impresións e os 
sentimentos que lle 
provoca a audición 
dunha peza musical. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB1.1.2--
Manifiesta  argumentando 
algunha sensación,impresión ou 
sentimento que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CCEC 

EM-B1.1 

5º-EMB1.1.3 - Respecta 
as opinións dos 
compañeiros e das 
compañeiras. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB1.1.3-Garda silencio nas 
intervencións dos compañeiros.  

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

EM-B1.1 
5º-EMB1.1.4 - Coñece, 
entende e respecta as 

5º-EMB1.1.4- Garda silencio  e a 
compostura con asiduidade nas 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
CSC 
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normas de 
comportamento en 
audicións e 
representacións 
musicais. 
 
Peso: 3% 
 

diferentes audicións. INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

EM-B1.2 

5º-EMB1.2.1 - Describe 
e dá información 
salientable sobre 
elementos da linguaxe 
musical presentes nas 
manifestacións musicais 
e nos sons do contexto. 
 
Peso: 3% 
 

5º 1.2.1.-Opina cando se lle pide 
sobre aspectos musicais 
traballados (intensidade, 
altura,duración e timbre) nas 
manifestacións musicais e nos 
sons do contexto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CCL 

EM-B1.3 

5º-EMB1.3.1 - Distingue 
e clasifica tipos de voces, 
e agrupacións vocais e 
corais. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB1.3.1-Recoñece e 
recorda polo menos un tipo de 
voz masculina e feminina 
(soprano, mezzosoprano, 
contralto, tenor...). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CAA 
CCL 

EM-B1.3 

5º-EMB1.3.2 - Identifica 
e describe variacións e 
contrastes de velocidade 
e intensidade tras a 
escoita de obras 

5º-EMB1.3.2-Identifica cambios 
moi contrastados de velocidade 
(rápido, lento) e contrastes de 
intensidade (forte, piano) en 
audicións musicais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 
CCL 
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musicais. 
 
Peso: 2% 
 

EM-B1.3 

5º-EMB1.3.3 - Identifica, 
clasifica e completa os 
compases traballados. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.3.3-Completa catro 
compases en 2/4 e 3/4, utilizando 
polo menos dúas figuras de 
entre blanca, negra, corcheas e 
os seus silencios. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CMCT 

EM-B1.3 

5º-EMB1.3.4 - Identifica 
e utiliza correctamente 
os elementos da 
linguaxe musical 
traballados. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB1.3.4- Identifica 
correctamente os elementos da 
linguaxe musical traballados e 
executa con axuda ritmos en 
melodías sinxelas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 

EM-B1.4 

5º-EMB1.4.1 - Procura e 
selecciona a información 
de xeito autónomo e con 
sentido crítico. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.4.1-Procura e 
selecciona a información 
seguindo unha guía. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CAA CD 
CSIEE 

EM-B1.4 

5º-EMB1.4.2 - Planifica o 
traballo respectando as 
ideas e as contribucións 
das demais persoas. 

5º-EMB1.4.2- Participa nas 
actividades colectivas 
respectando as ideas e 
contribucións das demais 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CAA 
CSIEE 
CSC 
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Peso: 2% 
 

persoas. 

EM-B1.4 

5º-EMB1.4.3 - Expón a 
información de maneira 
clara, limpa e ordenada, 
en varios soportes. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.4.3- Expón o traballo 
realizado diante dos 
compañeiros. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Exposición dun tema. 

CSIEE 
CCL CD 

EM-B1.5 

5º-EMB1.5.1 - Identifica 
de xeito visual e auditivo 
os instrumentos. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB1.5.1-Identifica visual e 
auditivamente polo menos dous 
instrumentos de cada familia 
(aerófonos, membranófonos, 
cordófonos...) 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CAA 

EM-B1.5 

5º-EMB1.5.2 - Clasifica 
os instrumentos 
atendendo á súa forma 
de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, 
idiófonos e electrófonos) 
 
Peso: 2% 
 

5º-EMB1.5.2- Enumera e 
recoñece polo menos un 
instrumento de cada 
familia: aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 
CAA 
CCL 

EM-B1.5 
5º-EMB1.5.3 - Procura 
información, organízaa e 
preséntaa sobre a 

5º-EMB1.5.3- Procura 
información sobre a música 
seguindo uns pasos dados. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Exposición dun tema. 

CCEC 
CAA 
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música e os 
instrumentos doutras 
culturas. 
 
Peso: 1% 
 

EM-B1.6 

5º-EMB1.6.1 - Establece 
unha relación entre o 
que escoita e 
represéntao nun 
musicograma ou nunha 
partitura sinxela. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.6.1-Identifica entre 
tres opcións o ritmo escoitado e 
elabora un musicograma sinxelo, 
onde se pode ver con claridade 
a forma musical da obra. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CAA 

EM-B1.6 

5º-EMB1.6.2 - Identifica 
as partes dunha peza 
musical sinxela, e 
representa graficamente 
a súa estrutura. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.6.2- Identifica a 
estructura dunha obra musical e 
representa a súa forma 
mediante un musicograma. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CMCT 
CAA 

EM-B1.6 

5º-EMB1.6.3 - 
Representa 
graficamente, con 
linguaxe convencional 
ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

5º-EMB1.6.3-Relaciona un rítmo 
cunha música escoitada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCEC 
CAA 
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Peso: 2% 
 

EM-B1.7 

5º-EMB1.7.1 - Identifica 
as manifestacións 
artísticas propias de 
Galicia. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.7.1-Pode diferenciar e 
nomear polo menos catro 
instrumentos da música 
tradicional galega, baila unha 
danza tradicional e participa 
cando se canta unha canción 
galega. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCEC 

EM-B1.7 

5º-EMB1.7.2 - Expón a 
información recollida de 
xeito ordenado, e 
achega evidencias do 
traballo realizado. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB1.7.2-Recolle o traballlo 
realizado na súa libreta. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Exposición dun tema. 

CCL CD 

Bloque 2: Interpretación musical 

EM-B2.1 

5º-EMB2.1.1 - Coñece e 
utiliza a linguaxe musical 
tratada para a 
interpretación de obras. 
 
Peso: 6% 
 

5º-EMB2.1.1-Aprende e 
interpreta polo menos dous 
rítmos con figuración: blanca, 
negra, corchea e silencio de 
negra en compás de 2/4. Pode 
aprender, con axuda, e 
interpretar unha melodía 
sinxela. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 

EM-B2.1 
5º-EMB2.1.2 - Traduce á 
linguaxe musical 

5º-EMB2.1.2- Escribe en 
notación musical básica 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

CCEC 
CAA 
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convencional melodías e 
ritmos. 
 
Peso: 3% 
 

(negra,branca e silencio de 
negra) un ritmo executado. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

EM-B2.1 

5º-EMB2.1.3 - Interpreta 
pezas vocais e 
instrumentais sinxelas 
con distintos 
agrupamentos, con e 
sen acompañamento 
 
Peso: 6% 
 

5º-EMB2.1.3-Interpreta 
algunhas pezas vocais e 
instrumentais sinxelas 
adecuadas o nivel con distintos 
agrupamentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 

EM-B2.1 

5º-EMB2.1.4 - Fai 
avaliación da 
interpretación 
amosando interese e 
esforzo por mellorar 
 
Peso: 5% 
 

5º-EMB2.1.4-Valora case sempre 
a interpretación e esfórzase en 
mellorar. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CAA 

EM-B2.2 

5º-EMB2.2.1 - Crea e 
representa mediante 
grafías convencionais e 
non convencionais os 
sons dunha obra musical 
sinxela, creada, 
individualmente ou en 
grupos no contexto da 

5º-EMB2.2.1-Crea unha peza 
musical rítmica e melódica a 
partir dos elementos 
traballados: compás binario e 
ternario; brancas negras e 
corcheas e os seus silencios. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 
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aula. 
 
Peso: 3% 
 

EM-B2.2 

5º-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. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB2.2.2-Crea en 
colaboración con outros 
compañeiros ou compañeiras 
unha peza musical seguindo as 
instruccións dadas polo 
profesorado (referidas a 
elementos traballados). 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 

EM-B2.2 

5º-EMB2.2.3 - Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo. 
 
Peso: 4% 
 

5º,-EMB2.2.3.- Participa 
activamente e procura case 
sempre un resultado final 
satisfactorio. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

EM-B2.2 

5º-EMB2.2.4 - Realiza 
acompañamentos 
sinxelos de cancións e 
melodías relacionadas 
coa propia cultura. 
 
Peso: 5% 

5º-EMB2.2.4-Realiza 
acompañamentos sinxelos de 
cancións e melodías, 
previamente aprendidos, 
relacionadas coa propia cultura. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CAA 
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EM-B2.3 

5º-EMB2.3.1 - Emprega 
instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos 
e informáticos para 
crear acompañamentos. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB2.3.1-Emprega recursos 
audiovisuais cun sentido 
estético no acompañamento de 
representacións. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. 

CCEC 
CD CAA 

EM-B2.3 

5º-EMB2.3.2 - Constrúe 
algún instrumento 
orixinal ou similar a un 
existente. 
 
Peso: 2% 
 

5º-EMB2.3.2- Constrúe un 
instrumento musical sinxelo 
copiando ou modificando un 
existente. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

EM-B3.1 

5º-EMB3.1.1 - Identifica 
e utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de 
sentimentos e 
emocións, e como forma 
de interacción social. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB3.1.1-Utiliza o corpo 
como instrumento de expresión 
de sentimentos e emocións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CSC 

EM-B3.1 
5º-EMB3.1.2 - Inventa e 
reproduce pequenas 

5º-EMB3.1.2- Inventa e 
reproduce en grupo unha 

  X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

CCEC 
CAA 
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coreografías que 
corresponden coa forma 
interna dunha obra 
musical de forma sinxela 
binaria, ternaria e 
rondó. 
 
Peso: 2% 
 

coreografía que corresponda 
coa forma binaria, ternaria ou 
rondó. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CMCT 

EM-B3.2 

5º-EMB3.2.1 - Controla a 
postura e a coordinación 
coa música cando 
interpreta danzas. 
 
Peso: 3% 
 

5º-EMB3.2.1-Controla a postura 
corporal e coordina os seus 
movementos coa música na 
interpretación de danzas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CMCT 

EM-B3.2 

5º-EMB3.2.2 - Coñece e 
identifica danzas de 
diferentes lugares e 
culturas, e valora a súa 
achega ao patrimonio 
artístico e cultural. 
 
Peso: 2% 
 

5º-EMB3.2.2-Participa nas 
danzas de diferentes lugares e 
recoñece algunha danza galega. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CSC 

EM-B3.2 

5º-EMB3.2.3 - 
Reproduce e goza 
interpretando danzas 
tradicionais galegas e 
doutras culturas. 

5º-EMB3.2.3-Aprende os pasos 
dalgunha danza tradicional 
galega e busca desfrutar do 
mellor resultado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CCEC 
CSC 
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Peso: 3% 
 

EM-B3.3 

5º-EMB3.3.1 - Planifica a 
coreografía de acordo 
coa estrutura musical 
dada. 
 
Peso: 1% 
 

5º-EMB3.3.1-Crea en grupo 
unha coreografía tendo en conta 
a forma musical da canción. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSIEE 
CAA 
CMCT 

EM-B3.3 

5º-EMB3.3.2 - Colabora 
co grupo en 
coordinación e con 
respecto cara ás demais 
persoas. 
 
Peso: 2% 
 

5º-EMB3.3.2-Participa nas 
danzas colectivas procurando 
coordinarse coas demáis 
persoas 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

EM-B3.3 

5º-EMB3.3.3 - Expón as 
valoracións e as 
informacións recollidas 
ao longo do proceso de 
creación. 
 
Peso: 2% 
 

5º-EMB3.3.3-Da a súa opinión 
con respecto, sobre o traballo 
realizado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 

EM-B3.3 
5º-EMB3.3.4 - Amosa 
interese por mellorar o 
produto final, e fai unha 

5º-EMB3.3.4-Dase conta dalgún 
erro e procura non repetilo. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
CAA 
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avaliación crítica do 
resultado. 
 
Peso: 2% 
 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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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. 

  



PROGRAMACIÓN ANUAL DO XXX NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Nome do centro -  CURSO 20XX- 20XX 

 
 

Modelo de Prográmame (recursoseducativos.net)        páxina 37 

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   
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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 5º 
  

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 quinto de primaria conta con tres grupos de 25 nenos e 

nenas. 

Identificamos as seguintes particularidades: 

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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Arts and Crafts 5º 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Área: Plástica (Inglés) 
 

        Etapa: Educación Primaria 
 

Curso; 2020/21 
 

 

  



UNIDADE 1: STILLLIFE 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar  vocabulario artístico específico para analizar unha obra da arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Recoñecer e crear patróns básicos. 

Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas en internet. 

Aprender a aprender:Estudar os patróns nas cousas da casa.  

Competencias sociais e cívicas:Respectar as ideas e decisións dos demáis. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Reflexionar acerca dos pasos no proceso creativo. 

Conciencia e expresións culturais:Adquirir confianza na aprendizaxe e practicar novas expresións plásticas.. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

Patróns (liñas, figuras e cores) nas obras artísticas  e 

no  entorno. 

 
 

Analizar e interpretar as obras 

da arte de modo que poidan 

crear obras artísticas novas 

baseadas nos coñecementos 

recén adquiridos. 

Observa, identificar e nomear 

patróns. 

 

Reproduce patróns.  repetidos 

(puntos, raias ou cadros) para 

decorar obxectos. 

(LIN, MST, LTL, AUT, 

CUL) 

Os patróns nas naturezas mortas. Identificar patróns. (liñas, 

figuras e cores) empregándoos  

de maneira creativa. 

 

Decora obxectos dun 

bodegón empregando 

distintos patróns. 

(MST, LTL, AUT, CUL) 

Análise da utilización de repetidos patróns. no 

cadro de Leon Morrocco Window Looking to 

Panarea. 

Identificar e describir a 

realidade e a ficción 

empregando a linguaxe 

artística apropiada. 

Identifica e nomear os 

patróns. do cadro de Leon 

Morrocco Window Looking to 

Panarea. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

CUL) 

Observación da obra de arte de Leon Morrocco 

como parte do patrimonio cultural .  

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

patrimonio cultural e 

Aprecia o labor artístico de 

Leon Morrocco. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 



respectalass. 

Autonomía e creatividade artísticas. Elexir patróns nas súas 

manualidades de maneira 

eficaz, seguiendo os pasos 

básicos no proceso creativo. 

Utiliza patróns nas súas 

manualidades, coidar os 

materiales artísticos de uso na 

aula.  

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas en internet. 

Coñecer outras obras de Leon 

Morrocco e de outros artistas 

que empregan patrónss de 

cores nos seus cadros. 

Busca e estudiar cómo se 

empregan os patróns nas 

naturezas mortas, paisaxes, 

etc. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obectivos lingüísticos 

Still life, arrange 

Patterns: polka dots, stripes, checks  

Man-made objects: ceramics, vase, jug, plate, bowl, knife, table, 

tablecloth, curtain 

Natural objects: food, fruit, flowers, vegetables, grapes, pepper, 

mango 

 

Estructuras clave 

Pronomes de terceira persoa: It‟s / It isn‟t; They‟re / They aren‟t 

Respostas curtas afirmativas e negativas.  

Preposicións de lugar: in, on, under, behind, next to, in front of, 

between 

 

VALORES 

Escoita e responde respetuosamente ás ideas dos seus compañeiros. 

Demostra responsabilidade no coidado dos materiais e do 

espazo utilizados para facer unha manualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

Nesta unidade, os alumnos estudiarán os patrónss mediante a 

observación e a análise dos  mesmos nunha  natureza morta de Leon 



Morrocco. Animámolos a atopar patróns en revistas e nos obxectos 

cos rodean. También deben entender que nas naturezas mortas hai 

obxectos naturais e artificiais que se poden mostrar de distintas 

formas. A través das actividades que se presentan e nesta unidade, os 

alumnos desenrolarán habilidades cognitivas críticas e creativas.  

 

TRABALLO  EN GRUPO 

Farán as súas manualidades en parellas ou en grupo, admirando e 

analizando os traballos rematados do resto dos compañeiros/as. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Matemáticas: os patróns 

Ciencias da Natureza: os cinco sentidos, os grupos alimenticios 

Música: seguir patróns 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Decorar un envase co patrón correspondente. 

 

Fast finishers 

Atopar obxectos con patróns na aula e debuxalos. 

 

Reforzo lingüístico 

Practicar as preposicións de lugar. 

Practicar as respuestas cortas afirmativas e negativas. 

 

 

 

 

  



UNIDADE 2: PORTRAIT 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Observar as proporcións da cara , das súas partes e debuxalas.. 

Competencia dixital: Desenvolverr as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas en internet. 

 Aprender a aprender:Empregar modelos na realización dun retrato. 

Competencias sociais e cívicas:Respectar o que sinten as outras persoas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Aceptar as críticas dos seus traballos. 

Conciencia e expresións culturais:Aplicar técnicas novas para debuxar un retrato. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

As proporcións e as distintas expresións faciais 

nas obras artísticas e no corpo humán. 

Identificar a proporción 

correcta dunha cara mediante  

a análise das súas partes. 

Debuxa unha cara coas 

proporcións axeitadas. 

 

 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Distinguir as distintas 

emocións mediante a 

observación das formas das 

partes da cara. 

Debuxa de forma correcta as 

partes da cara para reflectir os 

diferentes tipos de emocións. 

Análise do uso das proporcións e das expresións 

faciais no cadro de Bartolomé Esteban Murillo 

Pequeña vendedora de fruta. 

Identificar e describir a 

realidade e a ficción 

empregando unha linguaxe 

artística axeitada . 

Identifica cómo se expresan 

as emocións no cadro de 

Bartolomé Esteban Murillo 

Pequeña vendedora de fruta. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

CUL) 

Observación da obra de arte de Bartolomé 

Esteban Murillo como parte do patrimonio 

cultural . 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

patrimonio cultural e 

respectalas. 

Aprecia o labor artístico de 

Bartolomé Esteban Murillo. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 



Autonomía e creatividade artísticas. Representar sentimintos nun 

retrato. 

Debuxa un retrato espresivo. (LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Utilizar as ferramientas de 

debuxo técnico axeitadamente. 

Utiliza guías para debuxar un 

retrato proporcionado 

empregando unha regra e 

unha escuadra. 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas en internet. 

Aprender acerca doutras obras 

de Bartolomé Esteban Murillo 

e doutros artistas para debuxar 

retratos.  

Busca en internet máis 

artistas que debuxen e pinten 

retratos.  

(LIN, MST, DIX, LTL, 

CUL) 

 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Objetivos lingüísticos 

Portraits  

Proportion: shape, size, position 

Emotions: happy, sad, angry, surprised 

Parts of the face: forehead, eyes, eyebrows, eyelashes, ears, cheeks, 

chin, nose, mouth 

Head, neck, shoulders, hair 

 

Estructuras crave 

Describir emociónss: I’m (happy. / She’s (sad). 

Feels/looks + emoción 

Proposiciónas con when: I feel (happy) when (I’m with my friends). 

 

VALORES 

Amosa interés por expresar sentimientos e compartir ideas a través 

da arte. 

 

Mostra respecto polas manualidades persoais e polas dos demáis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

Nesta unidade, os alumnos estudarán as proporcións e as expresións 

faciais mediante a observación e a análise das mesmas nunha retrato 

de Bartolomeu Esteban Murillo.es importante que observen 

detidamente as proporcións do rostro mediante diversos recursos, 

incluídos os retratos e os seus compañeiros. Tamén deben estudar en 

detalle as partes de rostro para identificar as emocións e 

representalas con fidelidade nas súas obras artísticas. A través das 



actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos 

desenvolverán habilidades cognitivas críticas e creativas e analizarán 

as oportunidades de aplicar as novas aprendizaxes a diferentes 

contextos co fin de reforzar destrezas lingüísticas e plásticas novas. 

Comezarán por ampliar a súa comprensión das catro áreas de 

contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto 

histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e 

estética e crítica. 

 

TRABALLO EN GRUPO 

Animar aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas 

ou en grupos, utilizando a gravación como referencia. Tamén poden 

traballar en parellas ou en grupos reducidos para reflexionar sobre os 

seus retratos e falar acerca da posición das partes do rostro. 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Debuxar expresións nos rostros. A continuación, escribir o que está a 

dicir cada persoa.  

 Fast finishers 

Borrar as guías e colorear o rostro. Debuxar un rostro que reflicta 

outra emoción.  

Colorear o fondo con liñas, figuras e cores que expresen esa 

emoción. 

Reforzo lingüístico 

Falar sobre as emocións. Practicar as proposicións con when.  

 

 

 

 

  



UNIDADE 3: DREAMTIME ART 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  
Competencia dixital: Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet. 

 Aprender a aprender: Decorar unha nova manualidade inspirada nas cores complementarias. 

Competencias sociais e cívicas: Apreciar e valorar o carácter único das historias que subxacen tras cada obra artística pertencente ao Dreamtime 

Art. 

Sentido de iniciativa é espírito emprendedorAdquirir confianza ao elixir símbolos adecuados para unha historia. 

Conciencia e expresiónss culturais: Respectar a diversidade cultural á vez que se aprende acerca dos artistas doutras culturas. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

As cores complementarias na arte e no mundo 

físico. 

Clasificar cores no círculo 

cromático para comprender 

como funcionan as cores 

complementarias. 

Identifica cores 

complementarias nunha obra 

artística.  

Colorea distintos animais 

utilizando un par de cores 

complementarias en cada 

caso. 

(LIN, LTL, CUL) 

Técnica: puntos  Identificar os puntos como 

unha forma de pintar.  

Debuxa puntos para decorar 

as súas manualidades 

empregando os materiais 

máis adecuados. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Análise do uso das cores e outros elementos 

visuais no cadro de M. N. Tjakamarra Kangaroo 

Dreaming with Rainbow Serpent. 

Recoñecer que os símbolos se 

utilizan para representar un 

obxecto ou unha idea. 

Comprende a historia que 

subxace tras o cadro de M. N. 

Tjakamarra Kangaroo 

Dreaming with Rainbow 

Serpent a través dos seus 

(LIN, SOC, AUT, CUL) 



distintos símbolos. 

Observación da obra plástica de M. N. 

Tjakamarra como parte do patrimonio cultural de 

Australia. 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

patrimonio cultural dun país e 

respectalas. 

Apreciaro labor artístico de 

M. N. Tjakamarra. 

(LIN, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas. Elixir símbolos e pintar de 

maneira eficaz utilizando cores 

complementarias. 

Fai un bumerán de cartolina 

decorado con puntos, así 

como distintos animais e 

cores. Contar unha historia 

utilizando símbolos e cores 

complementarios para 

decorala. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet. 

Aprender máis acerca dos 

símbolos e as cores. 

Estuda e comprende as cores 

e os símbolos como linguaxe 

visual. 

(LIN, MST, DIX, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Dreamtime art, dots 

Australia, Aborigines  

Complementary colours: red/green, yellow/purple, blue/orange 

Symbols: spear, animal track, kangaroo track, the Sun, water,  

campsite 

 

Animals: kangaroo, koala bear, serpent (snake), lizard, reptile, bird, 

fish, insect 

 

 

Estructuras crave 

Past simple: verbos regulares e irregulares 

 

 

 

VALORES  

 

Valora a diversidade e respecta a arte de culturas diferentes. Mostra interese por compartir ideas e contar historias a través da arte.  

 



 

METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán o Dreamtime Art mediante a observación e a análise dun cadro de M. N. Tjakamarra. É importante que 

observen os símbolos na súa contorna inmediata e que identifiquen a que fan referencia. Tamén poden observar as cores nos obxectos cotiáns e 

reflexionar sobre o efecto que transmiten (p. ex., bandeiras, roupa ou cubertas de libros). A través das actividades que se presentan nesta unidade, 

os alumnos desenvolverán habilidades cognitivas críticas e creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as novas aprendizaxes a diferentes 

contextos co fin de reforzar destrezas lingüísticas e plásticas novas. Comezarán por ampliar a súa comprensión das catro áreas de contido de 

Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica.  

 

TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos, utilizando a gravación como referencia. Tamén poden traballar 

en parellas ou en grupos reducidos para contar a súa historia de animais e falar sobre os animais e os símbolos empregados. 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Ciencias da Natureza: os invertebrados Música: os instrumentos musicais australianos ( didgeridoo 

 

 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  Escoitar e completar a información. 

  

Fast finishers Debuxar outro animal e colorearlo con cores complementarias. Escribir un relato breve acerca da súa manualidade. Debuxar ao 

redor da súa man. Decorala con símbolos, puntos e cores complementarios. 

 Reforzo lingüístico Practicar o past simple dos verbos regulares e irregulares. Practicar as respostas curtas.  

  



UNIDADE 4: SKYSCAPE 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Recoñecer e debuxar distintos tipos de liñas. 

Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet.  

Aprender a aprender:Estudar o movemento usando liñas. 

 Competencias sociais e cívicas:Comprender a importancia de coidar as paisaxes.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Estudar distintos tipos de liñas para crear a ilusión de movemento.  

Conciencia e expresións culturais:Utilizar diversos elementos artísticos para realizar unha manualidade bidimensional. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

Distintos tipos de liñas nas obras artísticas e na 

contorna.                                                                                           

 

 

 

Identificar e clasificar distintos 

tipos de liñas. 

Observa e nomear distintos 

tipos de liñas: volutas, 

espirais, curvas, onduladas e 

continuas 

( LIN, MST, AUT, CUL) 

Liñas contínuas para crear a ilusión de 

movemento. 

Representar o movemento 

nunha paisaxe celeste 

utilizando distintos tipos de 

liñas. 

Debuxa distintos tipos de 

liñas para indicar 

movemento. Organiza o 

espazo da súa paisaxe celeste 

utilizando os conceptos de 

composición, equilibrio e 

proporción. 

(MST, LTL, AUT, CUL) 

Paisaxes celestes: características. Distinguir as diferenzass entre 

unha paisaxe terrestre e unha 

paisaxe celeste.  

Debuxa unha paisaxe celeste 

nocturna.  

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Observación e análise do uso das liñas no cadro Identificar os tipos de liñas Nomea as liñas que reflicten (LIN, MST, CUL) 



de Vincent van Gogh A noite estrelada. utilizadas nunha paisaxe 

celeste para reflectir o 

movemento. 

movemento nunha paisaxe 

celeste. 

Observación da obra de arte de Vincent van Gogh 

como parte do patrimonio cultural e reflexión 

acerca da mesma. 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o noso 

patrimonio cultural e 

respectalas 

Aprecia o labor artístico de 

Vincent van Gogh. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas. Elixir as liñas e elementos 

apropiados para unha paisaxe 

celeste. 

Utiliza distintos tipos de liñas 

para indicar movemento de 

maneira eficaz. Debuxar 

elementos naturais e 

artificiais. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet. 

Aprender acerca doutras obras 

de Vincent van Gogh e o seu 

uso das liñas nelas. 

Estuda as cores e o 

movemento nas obras 

artísticas. 

(LIN, MST, DIX, LTL, 

CUL) 

 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Skyscape, movement  

Lines: swirls, spirals, wavy, curved, continuous 

Sky: nighttime, daytime, clouds, stars, moon, planets, the Sun 

 

 

 

Estructuras crave 

Present continuous  

Antónimos: day/night, slowly/quickly, warm/cool, near/far, 

tall/short, happy/sad. 

 

VALORES 

 Aprecia o medio ambiente como fonte de inspiración. Goza compartindo ideas e opinións acerca das súas propias manualidades e as dos demais. 

  

 

 



 

METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán as liñas utilizadas para reflectir o movemento mediante a observación e a análise dun cadro de Vincent van 

Gogh. É importante que observen e identifiquen no seu mundo tanto os obxectos artificiais como os naturais. A través das actividades que se 

presentan nesta unidade, os alumnos desenvolverán habilidades cognitivas críticas e creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as novas 

aprendizaxes a diferentes contextos co fin de reforzar destrezas lingüísticas e plásticas novas.Ademais continuarán ampliando a súa comprensión 

das catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e 

estética e crítica.  

 

TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos, utilizando a gravación como referencia. Tamén poden 

comparar a súa manualidade coas dos seus compañeiros e contrastar as liñas que utilizaron.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Matemáticas: as liñas Ciencias da Natureza: noite e día, o ceo. 

 

 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

.Debuxar unha estrela de seis puntas cun compás.  

Fast finishers 

Colorear liñas. Agregar máis liñas para indicar movemento. Debuxar e colorear unha paisaxe celeste diúrna.  

Reforzo lingüístico  

Practicar o present continuous. Practicar os antónimos: adxectivos.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE 5: REFLECTION 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Recoñecer edificios simétricos.  

Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet. 

 Aprender a aprender:Investigar as posibilidades plásticas do algodón. 

 Competencias sociais e cívicas:Observar e apreciar obras de arte de diferentes estilos. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Utilizar as técnicas apropiadas segundo a manualidade final. 

 Conciencia e expresións culturais:Identificar e valorar os palacios de estilo musulmán. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

A simetría na arte e na contorna. A simetría na arte e na 

contorna. 

Debuxa o reflexo dunha fonte 

para que garde simetría 

horizontal. Completa un 

debuxo para que garde 

simetría horizontal e vertical. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

  

O reflexo. Recoñecer que nos reflexos os 

artistas non mostran tantos 

Difumina ou mestura cores 

con algodón para reflectir 

(MST, AUT, CUL) 



detalles. obxectos na auga e mostrar 

poucos detalles. 

Técnicas: mesturar cores. Aprender cómo mesturar cores. Mostra poucos detalles nun 

reflexo mesturando cores con 

algodón. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Análise da simetría e o reflexo no cadro de 

Joaquín Sorolla e Bastida Salón de los 

Embajadores de la Alhambra de Granada. 

Distinguir un obxecto do seu 

reflexo na auga. 

Identifica as características 

dun obxecto reflectido na 

auga. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

Aprender achega do eixo de 

simetría. 

Explicr por que unha imaxe é 

simétrica e identificar o eixo 

de simetría. 

Observación da obra de arte de Joaquín Sorolla e 

Bastida como parte do noso patrimonio cultural e 

reflexión acerca da mesma. 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o noso 

patrimonio cultural e 

respectalas. 

Aprecia o labor artístico de 

Joaquín Sorolla e Bastida. 

(LIN, MST, LTL,SOC, 

CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas. Representar unha estructura 

reflectida na auga. 

Debuxa un obxecto reflectido 

na auga utilizando a técnica 

adecuada. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet. 

Aprender acerca doutras obras 

artísticas de Joaquín Sorolla e 

Bastida e da simetría 

Buscr outras obras artísticas 

de Joaquín Sorolla e Bastida e 

aprender achega do uso da luz 

nos seus cadros. Practicar a 

simetría. 

(LIN, DIX, LTL, CUL) 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Reflection, light, building, fountain, lighthouse 

Symmetry, horizontal axis, vertical axis 

Details, blend, rub, print 

 

Estructuras crave 

Interrogativos con wh-: who, what, when, where, why 

 

 

 

VALORES  

Escucha e responde con respecto ás ideas dos seus compañeiros. Comprende e utiliza os elementos plásticos básicos para crear unha 

composición. 

 METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán a simetría mediante a observación e a análise dun cadro do palacio de @La Alhambra de Joaquín Sorolla e 

Bastida. É importante que observen varias fotografías de edificios distintos e que falen acerca de se son asimétricos ou simétricos ( simetría 

horizontal ou vertical). Anímaos a estudar os detalles nos reflexos e a falar acerca deles. A través das actividades que se presentan nesta unidade, 

os alumnos desenvolverán habilidades cognitivas críticas e creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as novas aprendizaxes a diferentes 

contextos co fin de reforzar destrezas lingüísticas e plásticas novas. Ademais continuarán ampliando a súa comprensión das catro áreas de 

contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica. 

 TRABALLO EN GRUPO 

Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos, utilizando a gravación como referencia.Tamén poden traballar 

en parellas ou en grupos reducidos para reflexionar sobre a simetría e falar acerca das súas manualidades. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Matemáticas: a simetría (eixo horizontal e eixo vertical) Ciencias da Natureza: a luz Ciencias Sociais: o patrimonio musulmán (Palacio de @La 

Alhambra) 

 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. Escoitar e completar a información.  



 

Fast finishers Practicar outra forma de mostrar reflexos. Imaxinar que se miran nun estanque e debuxar o reflexo do seu rostro. Debuxar e 

colorear o reflexo dunha estrutura pola noite. 

 Reforzo lingüístico Practicar os interrogativos con wh-.



UNIDADE 6: RECYCLED ART 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS  

 Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Identificar a diferenza entre figuras e corpos. 

 Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet.  

Aprender a aprender:Identificar obxectos reciclables para realizar unha escultura tridimensional.  

Competencias sociais e cívicas:Comprender a importancia de respectar aos animais. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Estudar obxectos con volume e materiais artísticos diversos. 

 Conciencia e expresións culturais:Estudar a obra dos escultores 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

Os corpos na arte e na contorna . Analizar e interpretar as obras 

de arte de modo que poidan 

crear obras artísticas novas 

baseadas nos coñecementos 

recentemente adquiridos. 

Observa e nomea corpos 

xeométricos. Debuxar e 

colorear corpos xeométricos 

que reflictan volume cos que 

inventar un novo aparello 

musical. Conectar figuras 

para compoñer os corpos de 

instrumentos musicais. 

(LIN, MST, AUT, CUL) 

Análise da escultura de Tom Every Bird Band.    (LIN, MST, SOC, CUL) 

Recoñecer corpos nas 

esculturas:altura, anchura e 

profundidade.  

. Distingue as figuras 

xeométricas dos corpos 

xeométricos. 

Observación da obra de arte de Tom Every como 

parte do patrimonio cultural. 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

patrimonio cultural e 

respectalas. 

Aprecia o labor artístico do 

escultor Tom Every. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 



Autonomía e creatividade artísticas. Elixir corpos e materiais 

diversos para crear un ave 

tridimensional, seguindo os 

pasos básicos do proceso 

creativo. 

Utiliza materiais reciclables e 

distintos obxectos para crear 

un ave tridimensional. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

AUT, CUL) 

 Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet. 

Aprender acerca doutras 

esculturas recicladas de Tom 

Every. Recoñecer os corpos. 

Identifica os materiais 

reciclables utilizados nas 

esculturas. Crea corpos novos 

utilizando distintos obxectos. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

  



CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Sculptures, machines, musical instruments 

Geometric forms: sphere, cube, pyramid, cone, cylinder, rectangular 

prism, triangular prism 

Volume, three-dimensional, height, width, depth  

 

 

 

 

Estructuras crave 

Be good at 

Os verbos modais: can, should, must 

 

 

VALORES 

 Goza establecendo conexións entre as artes visuais e a música. 

Utiliza a creatividade e a imaxinación para transformar os obxectos 

cotiáns en algo distinto.  

 

METODOLOXÍA  
Nesta unidade, os alumnos estudarán os corpos xeométricos 

mediante a observación e a análise dunha escultura de Tom Every. É 

importante que observen e debuxen distintos corpos xeométricos 

para comprender o concepto de volume nos instrumentos musicais. 

Tamén é esencial que os alumnos observen e identifiquen os 

materiais reciclables que poden empregar para realizar esculturas 

tridimensionales. A través das actividades que se presentan nesta 

unidade, os alumnos desenvolverán habilidades cognitivas críticas e 

creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as novas 

aprendizaxes a diferentes contextos co fin de reforzar destrezas 

lingüísticas e plásticas novas.Ademais continuarán ampliando a súa 

comprensión das catro áreas de contido de Plástica seguintes: 

percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión 

e produción creativas; e estética e crítica.  

 

TRABALLO EN GRUPO  
Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas 

ou en grupos, utilizando a gravación como referencia. Tamén poden 

traballar en parellas para falar acerca dos seus instrumentos musicais 

favoritos e describir os seus novos aparellos musicais.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Matemáticas: os corpos xeométricos Música: as familias de 

instrumentos musicais Ciencias da Natureza: as máquinas 

complexas, reciclar 

 

 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. Identificar corpos nos obxectos 

cotiáns.  

 

Fast finishers Engadir detalles a cada instrumento e colorearlo. 

Debuxar un fondo para o seu aparello. Colocar as súas esculturas 

para formar unha orquestra de aves na aula. Reforzo lingüístico 

Practicar a estrutura be good at. Practicar os verbos modais can, 

should e must.  

 
 



UNIDADE 7: LANDSCAPE 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

 Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Estudar as posibilidades que ofrecen as regras para crear liñas coas 

que indicar profundidade. 

Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet. 

 Aprender a aprender:Aprender novas técnicas para indicar profundidade en obras de arte bidimensionales e utilizalas. 

 Competencias sociais e cívicas:Recoñecer a importancia de coidar da nosa contorna.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Aplicar técnicas novas e mostrar confianza na súa capacidade artística. 

 Conciencia e expresións culturais:Desenvolver técnicas para representar obxectos en diferentes lugares do plano pictórico para indicar 

profundidaden o espazo. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

 O espazo na arte e na contorna.  Analizar e interpretar as obras 

de arte de modo que poidan 

crear obras artísticas novas 

baseadas nos coñecementos 

recentemente adquiridos. 

Recoñecer a técnica da 

perspectiva desde un punto 

para indicar profundidade. 

Identifica o punto de fuga e 

as liñas de perspectiva para 

indicar profundidade. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

 A manifestación da profundidade nas obras de 

arte bidimensionales 

Representar obxectos de 

distintos tamaños. 

Fai  un debuxo con 

profundidade colocando 

obxectos de distintos tamaños 

no lugar adecuado. 

(LIN, MST, AUT, CUL) 

  

Análise do uso das liñas para indicar Recoñecer como se recrea a Identifica o punto de fuga (LIN, MST, CUL) 



profundidade no cadro de Santiago Rusiñol i Prats 

"O Xardín".   

profundidade nunha paisaxe. nunha paisaxe. 

Observación da obra de arte de Santiago Rusiñol i 

Prats como parte do patrimonio cultural e 

reflexión acerca da mesma. 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

patrimonio cultural e 

respectalas. 

Aprecia o labor artístico de 

Santiago Rusiñol i Prats. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas.   Representar unha paisaxe con 

profundidade, seguindo os 

pasos básicos do proceso 

creativo. 

 Debuxa unha paisaxe con 

profundidade, reflectindo o 

tamaño dos obxectos que se 

inclúen nel e coidando o uso 

do espazo. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

AUT, CUL) 

 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet.  

Aprender acerca doutras obras 

artísticas de Santiago Rusiñol i 

Prats nas que se reflicta a 

profundidade e a perspectiva 

desde un punto. 

Busca na internet outros 

cadros para coñecer máis 

técnicas coas que indicar 

profundidade. Practicar a 

perspectiva desde un punto. 

(LIN, MST, DIX, LTL, 

CUL) 

 

 

  



CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Landscape, depth, perspective lines, diagonal lines, one-point 

perspective, vanishing point 

Overlap, size, smaller 

Path, roads, railway tracks  

 

 

Estructuras crave 

There is a / There are some, There isn‟t any / There aren‟t any  

Adxectivos comparativos 

 

 

 

 

 

VALORES  
Aprecia o medio ambiente como fonte de inspiración. Demostra interese, curiosidade e creatividade ao observar e responder a unha obra de arte.  

 

METODOLOXÍA  
Nesta unidade, os alumnos estudarán o espazo e a profundidade nunha paisaxe de Santiago Rusiñol i Prats. É importante que observen varias 

fotografías de paisaxes distintas para comprender a relación entre o tamaño relativo dos obxectos e a súa distancia no espazo. Anímaos a 

investigar e a falar acerca das súas observacións na vida real achega do tamaño dos obxectos e a distancia. A través das actividades que se 

presentan nesta unidade, os alumnos desenvolverán habilidades cognitivas críticas e creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as novas 

aprendizaxes a diferentes contextos co fin de reforzar destrezas lingüísticas e plásticas novas.Ademais continuarán ampliando a súa comprensión 

das catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e 

estética e crítica. 

 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos, utilizando a gravación como referencia. Tamén poden 

compartir as súas paisaxes cos compañeiros para que estes avalíenos. 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Matemáticas: a profundidade e a perspectiva Ciencias Sociais: as zonas urbanas e rurais Ciencias da Natureza: as plantas. 

 

 

 

 



 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  Debuxar liñas paralelas para completar un debuxo.  

 

Fast finishers Debuxar máis obxectos de distintos tamaños no xardín. Colorear. Recortar e pegar fotografías de revistas na súa manualidade. 

Recortar a un viaxeiro e pegalo na súa paisaxe. 

 Reforzo lingüístico Practicar as estruturas there is e there are, tanto en forma afirmativa como negativa. Practicar os comparativos: adxectivos.    

 
  



 

  

UNIDADE 8: SEASCAPE  

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Representar o primeiro plano, o plano medio e o fondo dunha 

paisaxe mariña para indicar distancia no espazo. 

 Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet. 

 Aprender a aprender:Aplicar o vocabulario, destrezas, técnicas e conceptos artísticos novos como parte do proceso creativo. 

 Competencias sociais e cívicas:Recoñecer a importancia de coidar dos animais e as plantas do fondo mariño. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Aplicar unha nova técnica artística para indicar profundidade. 

 Conciencia e expresións culturais:Observar unha obra de arte que forme parte do patrimonio cultural e reflexionar sobre a mesma.  

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

O espazo na arte e na contorna. Analizar e interpretar as obras 

de arte de modo que poidan 

crear obras artísticas novas 

baseadas nos coñecementos 

recentemente adquiridos. 

Recoñecer a técnica de 

superpoñer obxectos para 

indicar profundidade. 

 Identifica a posición dos 

obxectos no espazo segundo 

o seu tamaño. Debuxa plantas 

e animais que se solapen 

nunha escena subacuática 

para indicar profundidade. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

A manifestación da profundidade nas obras de 

arte bidimensionales.  

Observar e identificar o 

horizonte e a costa nunha 

paisaxe mariña para indicar 

profundidade. 

Coloca obxectos de distintos 

tamaños nunha paisaxe 

mariña. 

(LIN, MST, AUT, CUL) 

 

   Análise do concepto de profundidade na paisaxe 

Recoñecer como se recrea a 

profundidade nunha paisaxe 

Identifica obxectos próximos 

e afastados mediante a 

(LIN, MST, SOC, CUL) 



mariña de Minnie Harms Neebe Oak Tree Beach.  mariña. observación do seu tamaño. 

Observación da obra de arte de Minnie Harms 

Neebe como parte do patrimonio cultural e 

reflexión acerca da mesma  

 Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

patrimonio cultural e 

respectalas. 

Aprecia o labor artístico de 

Minnie Harms Neebe. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas.  Representar unha paisaxe 

mariña con profundidade, 

seguindo os pasos básicos do 

proceso creativo. 

Recorta tiras de papel e 

outros obxectos e pegalos 

para crear unha paisaxe 

mariña colorido que teña 

profundidade. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

AUT, CUL) 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet.  

Aprender como se reflicte a 

profundidade nos cadros de 

Joaquín Sorolla e Bastida. 

 Identifica e comparar como 

se representa a profundidade 

nos cadros de distintos 

artistas. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Seascape, depth, horizon line, shore  

Overlap, size  

Bigger/biggest, smaller/smallest, further/furthest, near/nearest 

 

Estructuras crave 

There is a / There are some, There isn‟t any / There aren‟t any  

Adjetivos comparativos y superlativos 

 

Overlap, size  

Bigger/ biggest, smaller/ smallest, further/ furthest, near/ nearest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES Comprende e utiliza os elementos plásticos básicos para 

crear unha composición. Mostra interese por protexer aos animais e 

os seus fogares. 

 

 METODOLOXÍA  
Nesta unidade, os alumnos estudarán o espazo e a profundidade 

nunha paisaxe mariña de Minnie Harms. É importante que observen 

varias fotografías de diferentes paisaxes mariñas para que 

identifiquen obxectos de distintos tamaños segundo o plano no que 

se atopen. A través das actividades que se presentan nesta unidade, 

os alumnos desenvolverán habilidades cognitivas críticas e creativas 

e analizarán as oportunidades de aplicar as novas aprendizaxes a 

diferentes contextos co fin de reforzar destrezas lingüísticas e 

plásticas novas. Ademais continuarán ampliando a súa comprensión 

das catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e 

resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción 

creativas; e estética e crítica. 

 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas 

ou en grupos, utilizando a gravación como referencia.Tamén poden 

traballar en parellas para comparar as súas paisaxes mariñas e falar 

acerca dos obxectos que debuxaron nos tres planos. 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Matemáticas: a proporción e a profundidade Ciencias da Natureza: 

os hábitats acuáticos (plantas e animais). 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Completar a paisaxe mariña con debuxos e fotografías para reflectir 

profundidade.  

 

Fast finishers Debuxar, colorear e recortar figuras de persoas e, a 

continuación, pegalas na súa paisaxe mariña. Debuxar a unha persoa 

nadando. Recortar a figura dunha persoa e pegala na súa escena 

subacuática. Engadir outra silueta á súa paisaxe mariña.  

Reforzo lingüístico Practicar as estruturas there is e there are. 

Practicar os comparativos e os superlativos: adxectivos.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIDADE 9: SCULPTURE 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar unha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:Recoñecer os espazos nunha escultura tridimensional. 

 Competencia dixital:Desenvolver as competencias informáticas e practicar as destrezas plásticas na internet. 

 Aprender a aprender:Utilizar diversas técnicas para crear unha escultura (modelado e tallado).  

Competencias sociais e cívicas:Valorar a familia. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:Preparar os materiais artísticos con antelación e seguir os pasos necesarios para realizar a tarefa 

 Conciencia e expresións culturais:Estudar os materiais como o papel de aluminio para crear esculturas. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIAACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CRAVE 

 O espazo (positivo e negativo) na arte e na 

contorna.  

Analizar e interpretar as obras 

de arte de modo que poidan 

crear obras artísticas novas 

baseadas nos coñecementos 

recentemente adquiridos. 

Identificar o espazo positivo e 

negativo. 

Observa e recoñecer o espazo 

positivo e negativo nunha 

escultura. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

cnicas: modelado e tallado.  Distinguir entre as técnicas do 

modelado e o tallado para crear 

unha escultura. 

Crea unha escultura 

eliminando material para 

crear espazo negativo e 

modelando o espazo positivo. 

(LIN, AUT, CUL) 

 

Análise do uso do espazo na escultura de Henry 

Moore Family Group.  

Identificar os espazos nunha 

escultura. 

Observa e nomear os espazos 

nunha escultura.  

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Observación da obra de arte de Henry Moore 

como parte do patrimonio cultural e reflexión 

Aprender acerca das obras de 

arte que compoñen o 

 Aprecia o labor artístico de 

Henry Moore. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 



acerca da mesma.  patrimonio cultural e 

respectalas. 

Autonomía e creatividade artísticas.  Elaborar unha escultura 

tridimensional con distintos 

materiais, seguindo os pasos 

básicos do proceso creativo. 

 Modela o espazo positivo 

para crear unha escultura 

empregando papel de 

aluminio. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

AUT, CUL) 

Desenvolvemento das competencias informáticas 

e práctica das destrezas plásticas na internet.  

Aprender acerca doutras 

esculturas de Henry Moore e 

dos distintos usos do espazo. 

Identifica e comparar como 

se utiliza o espazo nas 

esculturas tridimensionales. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Sculpture, positive and negative space  

Carve, take away  

Mould, build up 

 

Estructuras crave 

A voz pasiva: is made of, is called 

Oss pronomes posesivos 

O xenitivo sajón („s) 

 

 

 

 VALORES 

 Mostra creatividade, autonomía e responsabilidade durante o proceso creativo. Desenvolve a competencia cultural e o aprecio por outros puntos 

de vista. 

 

 METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán os espazos positivos e negativos mediante a observación e a análise dunha escultura de Henry Moore. 

Proporciónalles plastilina ou calquera outro material flexible para que practiquen as técnicas coas que realizar esculturas e para que falen sobre os 

espazos positivos e negativos que cren. A través das actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos desenvolverán habilidades 

cognitivas críticas e creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as novas aprendizaxes a diferentes contextos co fin de reforzar destrezas 

lingüísticas e plásticas novas. Ademais continuarán ampliando a súa comprensión das catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e 

resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica. 

 



 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos, utilizando a gravación como referencia. Tamén poden traballar 

en parellas para falar achega do espazo positivo e negativo nas súas manualidades. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Matemáticas: as esculturas tridimensionales Ciencias Sociais: a familia.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  Engadir liñas nos espazos positivos para facer o debuxo correcto.  

 

Fast finishers Deseñar unha escultura da túa familia con espazos positivos e negativos. Utilizar a plastilina que retiraches da escultura para facer 

outra. 

Modela un obxecto e pégao á túa escultura.  

Reforzo lingüístico Practicar a voz pasiva. Practicar os pronombres posesivos. Practicar o xenitivo sajón („ s).  

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primeiro Trimestre: Unidades 1, 2 e 3. 

Segundo Trimestre: Unidades: 4, 5 e 6. 

Terceiro Trimestre: Unidades: 7, 8 e 9 
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UNIDADE 1: FRIENDLY FIGURES 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Debuxar figuras coas proporcións adecuadas. Competencia dixital: 

Desenvolver destrezas informáticas. 

 Aprender a aprender: Utilizar unha cuadrícula para aprender a debuxar figuras coas proporcións correctas. 

 Competencias sociais e cívicas: Colaborar cun compañeiro de maneira eficaz para facer un debuxo figurativo.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Aplicar unha nova técnica artística para debuxar figuras proporcionadas. Conciencia e 

expresións culturais: Observar unha obra de arte que forme parte do noso patrimonio cultural e reflexionar sobre a mesma. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

Debuxo figurativo.  Analizar e interpretar as obras de 

arte de modo que poidan crear 

obras artísticas novas baseadas 

nos coñecementos recentemente 

adquiridos. Estudar o principio da 

proporción no debuxo figurativo. 

Comprende que os artistas utilizan 

as proporcións para reflectir o 

tamaño e o equilibrio adecuados 

nas figuras. Completa figuras 

máis grandes e máis pequenas 

utilizando guías para reflectir as 

proporcións. Utiliza o tamaño da 

cabeza para reflectir as 

proporcións.  

(LIN, MST, LTL, SOC, CUL) 

Análise das proporcións no cadro 

de Francisco de Goya As 

gigantillas.  

Describir figuras empregando 

unha linguaxe artística adecuada. 

Reflexiona sobre o concepto da 

proporción mediante a 

observación de figuras das obras 

de arte que compoñen o noso 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 



patrimonio cultural e respectalas 

Observación da obra plástica de 

Francisco de Goya como parte do 

noso patrimonio cultural e 

reflexión acerca da mesma Goya. 

Aprender acerca das obras de arte 

que compoñen o noso patrimonio 

cultural e respectalas. 

Observa, recoñece e respecta o 

labor artístico de Francisco de 

Goya. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade 

artísticas.  

Consolidar as proporcións nos 

debuxos figurativos. 

 Debuxa e recortar a figura dun 

compañeiro coas proporcións 

correctas. 

(LIN, MST, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet.  

Observar e debuxar máis figuras. Busca e estuda máis obras 

artísticas de Francisco de Goya 

para comparar as proporcións nas 

súas figuras. Debuxa figuras 

online de maneira creativa. 

(LIN, MST, DIx, LTL, AUT, 

CUL) 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Figure, proportion, size 

Parts of the body: head, torso, limbs, joint 

Children, countryside, game, short, shoulders, tall 

 

Estructuras crave 

Present continuous e adjectivos para describir o aspecto:  

The boys are playing a game.; The children are sitting on each other’s shoulders.; He’s got short, dark hair. 

 

VALORES  

Comprende e respecta as diferenzas en canto a aspecto físico e trazos de personalidade de cada persoa. Responde activamente as obras de arte e 

establece conexións con obxectos da natureza, acontecementos e a contorna. 

METODOLOXÍA 



 Nesta unidade, os alumnos estudarán as proporcións nas figuras mediante a observación e a análise das figuras dun cadro de Francisco de Goya. 

É importante que se midan a si mesmos e que reflexionen sobre o modo en que o tamaño da súa cabeza está relacionado coas proporcións dos 

seus corpos. Utilizarán unha cuadrícula para practicar o debuxo de figuras con proporcións distintas. Anímaos a observar detidamente aos seus 

compañeiros para que debuxen as proporcións con precisión. A través das actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán 

técnicas novas e reforzarán as novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu 

desenvolvemento como artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto 

histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica. 

 TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén colaborarán cun compañeiro para facer un debuxo 

proporcionado de leste.  

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Elixir unha figura en movemento e debuxala.  

Fast finishers Debuxar un retrato para repasar as proporcións do rostro. Debuxar un retrato da súa familia. Debuxar, recortar e pegar obxectos 

que sexan importantes para eles nas súas manualidades 

 Reforzo lingüístico. Utilizar o present continuous para describir accións. Practicar o uso dos adxectivos para describir o aspecto. Describir as 

figuras do cadro. 



UNIDADE 2: EXPLORING SIZE 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Utilizar unha cuadrícula para ampliar un debuxo pequeno. Saber 

interpretar as coordinadas nun mapa. 

 Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico: Estudar as propiedades de diversos materiais da súa contorna inmediata. 

Competencia dixital: Desenvolver destrezas informáticas. 

 Aprender a aprender: Desenvolver as destrezas de lectura de mapas escoitando e debuxando obxectos para completar un mapa do tesouro 

nunha cuadrícula.  

Competencias sociais e cívicas: Identificar puntos fortes e áreas de mellora nas súas manualidades e nas dos demais. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Seguir unha secuencia de pasos para realizar un proxecto de Plástica. 

 Conciencia e expresións culturais: Estudar distintas técnicas para utilizar a escala en Plástica.   

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

Utilizar A escala e as proporcións 

nas obras artísticas e na contorna.  

Identificar o concepto de escala. Comprende que a escala fai 

referencia ao tamaño relativo dun 

obxecto con respecto a outros na 

obra de arte. 

(LIN, MST, CUL) 

  

Utilizar unha cuadrícula para 

debuxar obxectos a unha escala 

maior 

Observar unha escena e debuxala 

a unha escala maior mantendo as 

proporcións correctas . 

 Análise da escala e das 

proporcións nun barco dentro 

dunha botella. 

Identifica e describe a realidade e 

a ficción empregando unha 

linguaxe artística adecuada. 

Identificar a diferenza entre un 

obxecto real e unha maqueta do 

mesmo. Recoñece que unha 

maqueta é unha copia exacta, 

(LIN, MST, LTL, SOC, CUL) 



aínda que máis pequena, dun 

obxecto. 

As coordenadas .  Identificar coordenadas nun 

mapa. 

Escoita e debuxar as imaxes 

dunha clave no lugar correcto dun 

mapa. 

(LIN, MST, CUL) 

 Autonomía e creatividade 

artísticas.  

Realizar unha estrutura 

tridimensional. 

Constrúe unha maqueta a escala 

dun cofre do tesouro. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, CUL) 

As texturas.  Identificar os elementos plásticos 

para crear texturas. 

Crea texturas utilizando 

rotuladores para representar 

madeira. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet 

. Aprender máis acerca das 

maquetas a escala 

. Observa obxectos e as súas 

maquetas a escala e falar acerca 

deles. 

(LIN, MST, DIG, LTL, CUL) 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Scale, model, size, measure, grid 

Bottle, cork, flag, sails, ship, string 

Map, key, treasure, chest, compass (North, West, South, East)  

Landscape features: cave, lake, rocks, sand, trees, volcano 

 

Estructuras crave 

Sinónimos e antónimos: large/small, heavy/light, near/far, long/short, empty/full 

Indicadores de secuencia: first, then, next, finally 

 

VALORES 

 Segue as instrucións detidamente e demostra coidado e habilidade manual. Mostra interese por aprender destrezas e vocabulario novos. 



 METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán a escala mediante a observación e a análise da maqueta a escala dun barco dentro dunha botella. É 

importante que observen distintas imaxes e que practiquen o uso das cuadrículas para facer debuxos ampliados ou reducidos dos obxectos. 

Tamén estudarán o uso da escala e as coordinadas nos mapas e utilizarán unha cuadrícula para representar grandes distancias. Anímaos a analizar 

outras formas de utilizar a escala empregadas polos artistas e a reflexionar sobre elas. A través das actividades que se presentan nesta unidade, os 

alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán as novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas destrezas lingüísticas. 

Proseguirán co seu desenvolvemento como artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e 

resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica.  

TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén traballarán cun compañeiro para ler as instrucións e 

atopar o tesouro enterrado utilizando un mapa.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. Utilizar a cuadrícula para reducir o debuxo.  

Fast finishers Debuxar un medio de transporte diferente dentro dunha botella de cristal. Engadir máis elementos naturais á cuadrícula do seu 

mapa. Recortar e pegar detalles ao seu cofre do tesouro. 

 Reforzo lingüístico Repasar os antónimos. Utilizar adxectivos para describir a manualidade. Describir o proceso creativo utilizando indicadores 

de secuencia: first, then, next, finally.  

UNIDADE 3: LOTS OF LINES 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 



Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  

Estudar o volume de diversos obxectos da súa contorna inmediata. 

 Competencia dixital: Desenvolver destrezas informáticas. 

 Aprender a aprender: Desenvolver a capacidade de observación mediante a realización do bosquexo dun contorno sen mirar. Competencias 

sociais e cívicas: Desenvolver aptitudes sociais para compartir opinións e avaliar o traballo dos demais. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Aplicar novas destrezas e técnicas artísticas de maneira creativa.  

Conciencia e expresións culturais: Utilizar liñas de contorno para representar o volume das manualidades bidimensionales. 

. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE  

As liñas de contorno nas obras 

artísticas e na contorna.  

Analizar e interpretar as obras de 

arte de modo que poidan crear 

obras artísticas novas baseadas 

nos coñecementos recentemente 

adquiridos. 

Entende que as liñas de contorno 

utilízanse para mostrar a silueta e 

a superficie dun obxecto co fin de 

suxerir volume e masa. 

(LIN, MST, LTL, CUL)  

O volume.  Utilizar distintos tipos de liñas 

para mostrar volume. Completar 

obxectos con liñas de contorno 

para mostrar volume. 

Utiliza media fotografía dun 

obxecto e facer que resulte 

simétrica debuxando unicamente 

liñas de contorno. 

(LIN, MST, LTL, AUT)  

Análise do uso das liñas de 

contorno no cadro de M. C. 

Escher Mans debuxando.  

Identificar o volume nun debuxo 

bidimensional. 

Observa e identifica o volume no 

cadro de M. C. Escher Mans 

debuxando. Observa o debuxo de 

dúas mans e identificar a que ten 

volume.  

(LIN, LTL, SOC, CUL)  

Observación da obra plástica de 

M. C. Escher como parte do 

patrimonio cultural e reflexión 

Aprender acerca das obras de arte 

que compoñen o patrimonio 

cultural e respectalas. 

 Observa, recoñece e respecta o 

labor artístico de M. C. Escher. 

(LIN, MST, SOC, CUL)  



acerca da mesma.  

Autonomía e creatividade 

artísticas. 

Crear volume. Debuxa diversas liñas de contorno 

para crear a pegada dunha man 

tridimensional. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, CUL)  

 Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet.  

.Aprender máis acerca das liñas 

de contorno e as figuras 

tridimensionales. 

 Busca na internet diversas 

litografías de M. C. Escher para 

reflexionar sobre as liñas de 

contorno. Participa nun xogo para 

practicar o debuxo a base de liñas 

de contorno. 

(LIN, MST, DIX, LTL, CUL)  

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Contour lines, outline, edges, surface 

Three-dimensional, height, length, width 

Volume, space 

Button, cuff, pen, sleeve, wrist 

 

Estructuras crave 

O tempo verbal en futuro -going to y will: I’m going to draw the outline of the object.; I think the hands will draw more lines. 

 

 

VALORES  

Utiliza a capacidade de observación para representar os obxectos cotiáns. Demostra interese, curiosidade e creatividade ao observar unha obra de 

arte e responder á mesma 

 



 METODOLOXÍA Nesta unidade, os alumnos estudarán as liñas de contorno mediante a observación e a análise dunha obra de arte de M. C. 

Escher. É importante que desenvolvan a súa capacidade de observación realizando numerosos debuxos de contornos sen mirar. Anímaos a 

observar as siluetas, así como as liñas de superficie dos obxectos e a debuxalos de maneira eficaz para reflectir o volume. A través das 

actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán as novas aprendizaxes en diferentes contextos 

mentres amplían as súas destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas 

de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica.  

 

TRABALLO EN GRUPO  

Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén poden comparar a súa manualidade coas dos demais.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Engadir liñas de contorno ás siluetas.  

 

Fast finishers Observar e debuxar a súa man con liñas de contorno para reflectir volume. Facer bosquexos de obxectos similares ao redor da súa 

manualidade. Debuxar as siluetas de distintas figuras para practicar esta técnica nova. 

Reforzo lingüístico Practicar a expresión oral do tempo futuro utilizando “ will” para facer predicións e “ going to” para facer plans. Utilizar “ 

going to” para falar acerca da planificación do proceso creativo. Utilizar “ will” para facer unha predición creativa acerca da manualidade.   



UNIDADE 4: COLOURS ON PARADE 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Medir a cantidade de pintura branca ou negra que se necesita para 

obter tonalidades máis claras e máis escuras.  

Competencia dixital:Desenvolver destrezas informáticas. 

 Aprender a aprender: Estudar as distintas posibilidades de mesturar o branco e o negro con outras cores para obter tonalidades máis claras e 

máis escuras.  

Competencias sociais e cívicas: Cooperación cos compañeiros para organizar un desfile de vacas na aula. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Valorar as ideas dos demais ao traballar en colaboración. 

 Conciencia e expresións culturais: Comprender que as exposicións de arte poden celebrarse a nivel internacional e implicar a persoas de 

numerosos países distintos. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

As tonalidades máis claras e máis 

escuras nas obras artísticas e na 

contorna..  

Diferenciar entre tonalidades 

máis claras e máis escuras 

Explica e mostra como as 

tonalidades máis claras obtéñense 

agregando branco ás cores. 

Explica e mostra como as 

tonalidades máis escuras 

obtéñense agregando negro ás 

cores. Mestura tonalidades máis 

claras e máis escuras para facer 

unha colaxe dunha vaca. 

(LIN, MST, LTL, SOC, CUL) 



Os cadros monocromáticos.  Observar e identificar que é un 

cadro monocromático. Mesturar 

pintura branca e negra con outra 

de cor para pintar un cadro 

abstracto monocromático. 

Comprende que algunhas obras 

de arte están compostas por 

tonalidades máis claras e máis 

escuras dunha soa cor. 

( LIN, LTL, SOC, CUL) 

Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet. 

 Aprender achega do Desfile de 

Vacas. 

Observa imaxes do Desfile de 

Vacas de Barcelona e fala acerca 

das cores e patróns que ven nelas 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

   (LIN, MST, LTL, SOC, AUT, 

CUL)   

    

  

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Dark, light, tints, shades, monochrome 

Hue 

Patterns, shapes, lines  

Sculpture, cow parade, horns  

 

Estructuras crave 

Comparativos e superlativos:That blue is darker.I think it’s the most colourful cow in the parade.It’s the best. 

 

 

 

 



 

VALORES 

 Demostra coñecementos dos elementos plásticos e úsaos de maneira creativa na súa propia manualidade. Demostra creatividade, autonomía e 

responsabilidade durante o proceso creativo.  

 

METODOLOXÍA  

Nesta unidade, os alumnos estudarán as tonalidades máis claras e máis escuras mediante a observación e a análise da escultura dunha vaca do 

Desfile de Vacas que se celebra a nivel internacional. É importante que estuden o proceso de mesturar pintura branca e negra con outras cores e 

que experimenten cos distintos resultados. Anímaos a utilizar materiais diversos (p. ex., lapis de cera, lapis de cores e pasteis ao óleo) para obter 

tonalidades máis claras e máis escuras. A través das actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán 

as novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como artistas 

ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; 

expresión e produción creativas; e estética e crítica.  

 

TRABALLO EN GRUPO  

Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén traballarán xuntos para crear un desfile de vacas na aula.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Completar os círculos con tonalidades máis claras e máis escuras.  

 

Fast finishers Estudar a elaboración de tonalidades máis claras e máis escuras con materiais diversos. Pintar unha paisaxe monocromático. 

Deseñar a escultura dun animal novo para outro desfile de animais.  

Reforzo lingüístico  

Repasar as formas comparativas e superlativas regulares dos adxectivos curtos. Repasar as formas comparativas e superlativas irregulares dos 

adxectivos longos. Utilizar a forma comparativa irregularespara comparar distintas vacas do desfile de vacas.   



UNIDADE 5: SHOWINGSHADOWS 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Debuxar sombras de diferentes lonxitudes en función da posición 

dunha fonte de luz.  

Competencia dixital:Desenvolver destrezas informáticas.  

Aprender a aprender: Utilizar unha lanterna para analizar e estudar as sombras. 

 Competencias sociais e cívicas: Traballar en colaboración cun compañeiro para estudar as distintas sombras que crea un obxecto cando se move 

a fonte de luz. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Buscar detalles nunha obra de arte.  

Conciencia e expresións culturais: Observar unha obra de arte que forme parte do noso patrimonio cultural e reflexionar sobre a mesma. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

A luz e as sombras . Recoñecer a función da luz para 

crear sombras de luz. 

. Comprende que as sombras 

cambian de tamaño e de forma en 

función da posición da fonte de 

luz. Debuxa sombras de figuras 

baseándose na posición da fonte 

de luz. Traza sombras de formas e 

tamaños distintos cambiando a 

posición da fonte 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Observación e análise das 

sombras no cadro de Salvador 

Dalí Lorelei.  

Observar como se recrea o espazo 

a base de luz e sombras. 

Identifica as sombras no cadro de 

Salvador Dalí Lorelei. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Observación da obra plástica de 

Salvador Dalí como parte do noso 

patrimonio cultural e reflexión 

Aprender acerca das obras de arte 

que compoñen o noso patrimonio 

cultural e respectalas. 

Observa, recoñecer e respecta o 

labor artístico de Salvador Dalí. 

(LIN, SOC, CUL) 



acerca da mesma.  

Autonomía e creatividade 

artísticas.  

Crear sombras. Fai  un portavelas que cre 

sombras de cores. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet.  

Aprender máis acerca das 

sombras. 

Participa nun xogo acerca das 

sombras e a fotografía 

(LIN, MST, DIG, LTL, CUL) 

Observar outras obras artísticas de 

Salvador Dalí.  

Fala acerca da posición das fontes 

de luz nalgunhas paisaxes con 

bolboretas de Salvador Dalí. 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Shadows, light source 

Position 

Smaller, longer 

Background, butterfly, cave, cliff, flower, foreground, rock 

 

Estructuras crave 

Preposicións de lugar: beside, below, above, behind, in front of, across, through, from: The two butterflies are beside the rock.The light is shining 

through the clouds. 

 

VALORES 

 Aprecia o medio ambiente como fonte de inspiración. Goza establecendo conexións entre a arte e outras áreas de estudo. 

 METODOLOXÍA  

Nesta unidade, os alumnos estudarán as sombras mediante a observación e a análise dunha obra de arte de Salvador Dalí. Anímaos a falar acerca 

do que puideron apreciar sobre as sombras na súa contorna inmediata. É importante que teñan a oportunidade de usar unha lanterna para estudar 

como cambian as sombras dependendo da posición da fonte de luz. Feixe que os alumnos calculen e midan o tamaño das sombras para reforzar a 



súa comprensión das mesmas. Tamén poden divertirse ensinándose uns a outros a facer sombras chinescas coas mans. A través das actividades 

que se presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán as novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían 

as súas destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de 

Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica 

 TRABALLO EN GRUPO 

Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Cada un traballará cun compañeiro para suxeitar a lanterna en 

distintas posicións e debuxar sombras.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Usar as sombras para debuxar os obxectos e a posición do sol correctamente.  

Fast finishers Debuxar a sombra dun obxecto. 

Colorear o fondo. Engadir un bordo de celofán á parte superior e inferior do portavelas. 

 Reforzo lingüístico Repasar as preposicións de lugar: in, on, under, next to, between, in front of e behind. Repasar as preposicións: beside, 

below, above, across, through e from. Usar as preposicións de lugar para falar sobre a situación dos obxectos na manualidade.   



UNIDADE 6: LIGHT AND DARK 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística:  
Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Sombrear distintos obxectos para representar o volume nas obras 

artísticas.  

Competencia dixital:Desenvolver destrezas informáticas. 

 Aprender a aprender: Avaliar o seu propio traballo para identificar puntos fortes e áreas de mellora.  

Competencias sociais e cívicas: Compartir opinións e respectar as dos demais ao dispoñer os obxectos para unha natureza morta. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Aplicar técnicas novas e mostrar confianza na súa capacidade artística.  

Conciencia e expresións culturais: Utilizar diversas técnicas para mostrar tonalidades máis claras e máis escuras e sombras nunha natureza 

morta. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

O espazo en sombra e as sombras 

nas obras artísticas e na contorna.  

Aprender unha técnica para 

mostrar volume. 

 Comprende que os artistas 

reflicten a luz, o espazo en 

sombra e as sombras para 

transmitir unha sensación de 

volume nos obxectos. Debuxa 

espazos en sombra e sombras 

utilizando a técnica do tramado 

cruzado para mostrar volume. 

Utiliza liñas para sombrear unha 

xerra e mostrar volume. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Observación e análise do uso do 

espazo en sombra e das sombras 

no cadro de Paul Cézanne Mazás 

Observar o espazo en sombra e as 

sombras nunha obra artística. 

Identifica as sombras no cadro de 

Paul Cézanne Mazás e laranxas 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 



e laranxas.  

Observación da obra artística de 

Paul Cézanne como parte do 

patrimonio cultural e reflexión 

acerca da mesma.  

Aprender acerca das obras de arte 

que compoñen o patrimonio 

cultural e respectalas. 

 Observa, recoñece e respecta o 

labor artístico de Paul Cézanne. 

(LIN, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade 

artísticas.  

Crear unha natureza morta.  Decide a disposición dos 

obxectos para unha natureza 

morta e colocalos. Utiliza 

tonalidades máis claras e máis 

escuras e sombras para pintar 

unha natureza morta de maneira 

eficaz. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, CUL) 

Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet.  

 Consolidar os seus coñecementos 

das naturezas mortas. 

Crea unha natureza morta online. (LIN, MST DIX, LTL, CUL) 

Aprender máis acerca doutras 

obras artísticas de Paul Cézanne.  

Observa outras obras artísticas de 

Paul Cézanne para identificar a 

súa técnica para crear volume. 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Still life  

Volume  

Tint, shade, shadow  

Light source, reflection, absence of light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras crave 

Infinitive of purpose: This artist painted tints to show the absence of 

light. 

 

 

.



 

 

VALORES  
Goza aprendendo técnicas novas e mostra confianza na súa 

capacidade artística. Identifica puntos fortes e áreas de mellora nas 

súas manualidades e nas dos demais. 

 

 METODOLOXÍA Nesta unidade, os alumnos estudarán as 

tonalidades máis claras e máis escuras e as sombras para crear 

volume mediante a observación e a análise das mesmas nunha  

contorna inmediata e practicando con distintas técnicas e materiais. 

Anímaos a traballar xuntos para compoñer unha natureza morta e 

elixir unha fonte de luz. A través das actividades que se presentan 

nesta unidade, os alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán as 

novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas 

destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como 

destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como 

 

 

 

 

 

 

 

 

artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de 

Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural 

e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica.  

 

 

 

TRABALLO EN GRUPO  

Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas 

ou en grupos. Feixe que traballen cun compañeiro para identificar os 

puntos fortes e áreas de mellora nas súas manualidades e nas dos 

demais.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Utilizar distintas tonalidades de gris para crear luces e sombras nun 

bodegón.  

 

Fast finishers Debuxar unha mesa para a súa xerra e engadirlle 

outros obxectos. Estudar o proceso de crear tonalidades máis claras e 

máis escuras e sombras con diversos materiais artísticos. Observar e 

debuxar a súa natureza morta. Utilizar liñas para representar o 

espazo en sombra e as sombras. 

 Reforzo lingüístico Falar acerca de por que utilizamos distintos 

materiais en Plástica. Completar o final de distintas oracións para 

falar da manualidade. Describir as distintas maneiras en que os 

artistas reflectiron o volume.  

 
  



UNIDADE 7: CLOSE UP AND FAR AWAY 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Representar de maneira eficaz o primeiro plano, o plano medio e o 

fondo dunha paisaxe para indicar distancia no espazo. 

 Competencia dixital: Utilizar programas informáticos e actividades web de maneira eficaz para practicar e desenvolver novas destrezas 

artísticas. 

Aprender a aprender: Realizar un bosquexo antes de facer o debuxo na bandexa de impresión como parte do proceso creativo. 

 Competencias sociais e cívicas: Respectar a diversidade cultural á vez que se aprende acerca dos artistas doutras culturas. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Elixir e debuxar con creatividade elementos naturais para facer unha impresión dunha paisaxe. 

Conciencia e expresións culturais: Desenvolver técnicas para representar obxectos en diferentes lugares no plano pictórico para indicar 

profundidade no espazo. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

A profundidade nas obras artísticas e 

na contorna. 

.Analizar e interpretar as obras de 

arte de modo que poidan crear obras 

artísticas novas baseadas nos 

coñecementos recentemente 

adquiridos 

 Identificar os tres planos dunha 

paisaxe para reflectir profundidade. 

Observa e identifica a localización 

dos obxectos para crear profundidade 

nunha obra de arte bidimensional. 

Debuxa obxectos na parte inferior, 

central e superior dunha paisaxe. 

Reflicte a profundidade mediante tres 

obxectos similares de distintos 

tamaños en localizacións diferentes. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Observación e análise da sensación 

de profundidade na obra de Ando 

Hiroshige O horto dos ciruelos en 

Kamata. 

Observar a profundidade nunha 

paisaxe xaponesa. 

Identifica obxectos de distintos 

tamaños nos tres planos: primeiro 

plano (parte inferior), plano medio 

(parte central) e fondo (parte 

superior). 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Observación da obra plástica de . Aprender acerca das obras de arte Observar, recoñecer e respectar o (LIN, SOC, CUL) 



Ando Hiroshige como parte do 

patrimonio cultural e reflexión acerca 

da mesma. 

que compoñen o patrimonio cultural 

e respectalas. 

labor artístico de Ando Hiroshige. 

Técnica: gravado.  Identificar unha técnica para facer 

unha impresión. 

Debuxa unha paisaxe e gravalo cun 

punzón. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Os gravadores.  Observar unha maneira distinta de 

crear arte e reflexionar sobre ela. 

Aprecia e valorar o labor dos 

gravadores. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas.  Representar unha paisaxe que teña 

profundidade. 

Grava, pinta e fai unha impresión 

dunha paisaxe que mostre os tres 

planos. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, CUL) 

Desenvolvemento das competencias 

informáticas e práctica das destrezas 

plásticas na internet.  

Aprender máis acerca das paisaxes. Crea a súa propia paisaxe online.  (LIN, MST, DIG, LTL, CUL) 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

Obxectivos lingüísticos 

Landscape, printmaking 

Position, depth, bottom, top, close, far away, lower, higher 

Blossom, grass, hut, lake, people, swing, tree 

 

Estructuras crave 

There is / there are e os cuantificadores: There are some (trees) in the middle of the landscape. There aren’t any (people) in the foreground. 

 

 VALORES 

 Valora a diversidade e respecta a arte de culturas diferentes. Estuda os efectos plásticos que se poden lograr con distintas técnicas e materiais 

artísticos e experimenta con eles.  

 



METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán o modo en que os artistas utilizan a localización no plano pictórico para indicar profundidade e distancia 

mediante a observación e a análise dun gravado dunha paisaxe de Ando Hiroshige. Reparte varias fotografías con paisaxes de distintos países e 

pídelles aos alumnos que sinalen a localización de obxectos no primeiro plano, o plano medio e o fondo das imaxes. Ofrécelles apoio para que 

comprendan o proceso de gravado compartindo con eles os diversos métodos que poden empregar os artistas. A través das actividades que se 

presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán as novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas 

destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de Plástica 

seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica.  

TRABALLO EN GRUPO 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén poden traballar cun compañeiro para describir o 

proceso de gravado e analizar os seus respectivos traballos.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 Seguir os pasos para debuxar unha paisaxe costeira que teña profundidade.  

Fast finishers Debuxar unha paisaxe costeira con primeiro plano, plano medio e fondo. Recortar e pegar máis siluetas á súa colaxe. Engadir auga 

á súa bandexa e facer máis impresións. 

Reforzo lingüístico. Repasar as estruturas “ There is/ There are” para describir a manualidade. Repasar as respostas curtas: “ Yes, there is/ Non, 

there isn‟ t”. Repasar os substantivos contables e incontables e utilizar as expresións “ some”, “ many” e “ any” para falar da manualidade.  

 

 

 



UNIDADE 8: GOING, GOING, GONE 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Estudar a perspectiva desde un punto para indicar profundidade e 

volume. Utilizar as ferramentas básicas do debuxo técnico. 

 Competencia dixital:Desenvolver destrezas informáticas.  

Aprender a aprender: Utilizar unha escuadra e unha regra para trazar liñas nun debuxo con perspectiva desde un punto.  

Competencias sociais e cívicas: Compartir opinións e respectar os puntos de vista doutras persoas ao mesmo tempo que se avalía o traballo 

propio e o dos compañeiros.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Mostrar confianza nun mesmo ao aprender unha técnica de debuxo nova. 

 Conciencia e expresións culturais: Observar unha obra de arte que forme parte do noso patrimonio cultural e reflexionar sobre a mesma. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

A perspectiva lineal nas obras 

artísticas e na contorna.  

.Analizar e interpretar as obras de 

arte de modo que poidan crear obras 

artísticas novas baseadas nos 

coñecementos recentemente 

adquiridos. 

Observa e identificar cas liñas de 

perspectiva utilízanse para reflectir 

profundidade e volume. 

(LIN, MST, LTL, SOC, CUL) 

As liñas.  Identificar distintos tipos de liñas. Nomea as liñas verticais, horizontais 

e diagonais que ven nunha 

ilustración. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Os paisaxe urbanos.  Distinguir as características dunha 

paisaxe urbana e nomear os 

elementos que ven. 

Debuxa unha rúa urbana con detalle.  (LIN, MST, SOC, CUL) 

A xeometría., etc.  Utilizar as ferramentas de debuxo 

básicas para trazar liñas. 

Utiliza a regra e as escuadras para 

trazar distintas liñas rectas. Traza 

liñas partindo de rectángulos ata un 

punto de fuga para crear rúas 

urbanas, edificios, xanelas 

(LIN, MST, LTL, SOC, AUT, CUL) 



Análises do uso da perspectiva lineal 

no cadro de Antonio López Gran 

Vía.  

Observar a profundidade nunha rúa 

urbana. 

Reflexiona sobre as liñas utilizadas 

para reflectir profundidade e volume. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Observación da obra plástica de 

Antonio López como parte do noso 

patrimonio cultural e reflexión acerca 

da mesma.  

Aprender acerca das obras de arte 

que compoñen o noso patrimonio 

cultural e respectalas. 

Aprecia o labor artístico de Antonio 

López. 

(LIN, SOC, CUL) 

Autonomía e creatividade artísticas.  Debuxar e pintar unha paisaxe 

urbana. 

Debuxa e pintar unha rúa urbana con 

profundidade e volume, seguindo os 

pasos básicos do proceso creativo. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, CUL) 

Desenvolvemento das competencias 

informáticas e práctica das destrezas 

plásticas na internet.  

Aprender máis acerca da perspectiva. 

Estudar a perspectiva participando 

nalgúns xogos. 

Estuda outras formas de reflectir 

profundidade nas paisaxes. 

(LIN, MST, DIG, LTL, AUT, CUL) 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Perspective, vanishing point 

 

 

Estructuras crave 

Present perfect para falar sobre experiencias pasadas: He has 

painted many cityscapes.I have visited many art galleries. 

 

Balcony, building, detail, street, window, realistic 

 

 

 VALORES 

 Goza aprendendo técnicas novas e mostra confianza na súa capacidade artística. Demostra creatividade, autonomía e responsabilidade durante o 

proceso creativo. 

 

 METODOLOXÍA 

 Nesta unidade, os alumnos estudarán a técnica da perspectiva desde un punto para reflectir profundidade e volume no espazo mediante a 

observación e a análise dunha paisaxe urbana de Antonio López. É importante que entendan como utilizar correctamente unha regra e unha 

escuadra para trazar con precisión liñas diagonais, horizontais e verticais. Feixe que os alumnos comparen distintas manualidades que reflictan a 

perspectiva desde un punto. A través das actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán técnicas novas e reforzarán as novas 



aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu desenvolvemento como artistas ao 

mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión 

e produción creativas; e estética e crítica. 

 

 TRABALLO EN GRUPO  

Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén poden falar sobre os seus proxectos finais ou presentalos 

en grupos reducidos.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Seguir os pasos e escribir o seu nome en 3-D.  

 

Fast finishers Debuxar e colorear detalles nas súas rúas urbanas. Engadir árbores e farois ás súas rúas urbanas. Recortar e pegar coches, persoas 

e árbores á súa manualidade. 

 Reforzo lingüístico Formular preguntas acerca da manualidade utilizando o present perfect. Obter respostas acerca da manualidade utilizando o 

present perfect. Animar aos alumnos para falar acerca da manualidade utilizando o present perfect.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 9: POINTS OF VIEW 

 

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CRAVE 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario descritivo para falar acerca dunha obra de arte.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Debuxar obxectos desde distintas perspectivas.  

Competencia dixital: Desenvolver destrezas informáticas.  

Aprender a aprender: Empregar vocabulario, destrezas, técnicas e conceptos artísticos como parte do proceso creativo. 

 Competencias sociais e cívicas: Escoitar e respectar as opinións e ideas dos seus compañeiros. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Elixir dous puntos de vista distintos para debuxar o mesmo obxecto.  

Conciencia e expresións culturais: Comprender que os artistas poden elixir entre distintos puntos de vista ao crear unha obra de arte. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRAVE 

Os puntos de vista nas obras 

artísticas e na contorna.  

 Analizar e interpretar as obras de 

arte de modo que poidan crear 

obras artísticas novas baseadas 

nos coñecementos recentemente 

adquiridos. 

Fai debuxos de fotografías desde 

distintos puntos de vista. 

(LIN, LTL, CUL) 

A fotografía.  Distinguir distintos puntos de 

vista nunha fotografía. 

Distingue o punto de vista dun 

paxaro do punto de vista dunha 

lombriga. 

(LIN, DIG, LTL, CUL) 

Identificar a fotografía como unha 

forma de crear arte.  

Aprecia o labor dos fotógrafos e 

reflexionar acerca dela. 

 Observación e análise dos 

distintos puntos de vista na colaxe 

de David Hockney Sun on the 

Pool.  

Identificar obxectos nunha colaxe. Identifica e nomear os obxectos 

nunha colaxe a base de fotografías 

tomadas desde distintos puntos de 

vista.  

(LIN, DIG, LTL, SOC, CUL) 

Observación da obra plástica de Aprender acerca das obras de arte Aprecia o labor artístico de David (LIN, SOC, CUL) 



David Hockney como parte do 

patrimonio cultural e reflexión 

acerca da mesma..  

que compoñen o patrimonio 

cultural e respectalas 

Hockney. 

Autonomía e creatividade 

artísticas.  

Mostrar distintos puntos de vista 

de diversos obxectos. 

.Debuxa unha praia vista desde 

arriba e desde abaixo. Observa un 

obxecto desde ángulos distintos e 

elixir un punto de vista para a súa 

manualidade. Realiza unha 

manualidade onde se mostre un 

lugar ou un obxecto desde dous 

puntos de vista distintos. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, CUL) 

Desenvolvemento das 

competencias informáticas e 

práctica das destrezas plásticas na 

internet. 

Ler e aprender máis acerca de 

David Hockney. 

Busca na internet máis 

fotomontaxes de David Hockney 

(LIN, MST, DIX, LTL, CUL) 

 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Obxectivos lingüísticos 

Photographer, photographs, viewfinder  

Points of view, angle, above, below, side, bird‟s eye view, worm‟s eye view  

Chair, diving board, palm tree, umbrella, beach ball, sandcastle 

 

Estructuras crave 

Verbos modais (can, should, must): You can take a photograph from different angles. You should look at an object to find a good angle. You 

mustn’t get your camera wet. 

 



VALORES 

Observa activamente os obxectos da súa contorna inmediata desde distintas perspectivas. Emprega vocabulario, destrezas, técnicas e conceptos 

artísticos como parte do proceso creativo. 

 

 

 

 METODOLOXÍA  
 

Nesta unidade, os alumnos estudarán os puntos de vista na fotografía mediante a observación e a análise dunha fotomontaxe de David Hockney. 

Anímaos a falar sobre as súas experiencias e intereses persoais e sobre os seus coñecementos de fotografía. Feixe que os alumnos utilicen visores 

dentro da aula e na escola para investigar a súa contorna inmediata desde puntos de vista distintos. Reparte fotografías con distintas perspectivas 

e pídelles que describan o punto de vista e a posición do fotógrafo. Poden practicar sacando fotos do mesmo obxecto desde distintos puntos de 

vista cunha cámara dixital (se o tempo e os recursos permíteno). A través das actividades que se presentan nesta unidade, os alumnos aplicarán 

técnicas novas e reforzarán as novas aprendizaxes en diferentes contextos mentres amplían as súas destrezas lingüísticas. Proseguirán co seu 

desenvolvemento como artistas ao mesmo tempo que estudarán as catro áreas de contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto 

histórico, cultural e social; expresión e produción creativas; e estética e crítica. 

 

 TRABALLO EN GRUPO 

 

 Anima aos alumnos para falar acerca das manualidades en parellas ou en grupos. Tamén poden traballar cun compañeiro para identificar os 

puntos fortes e áreas de mellora nas súas manualidades e nas dos demais.  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Colorear unha rúa urbana vista por un paxaro. A continuación, debuxar e colorear unha rúa urbana vista por unha lombriga. 

Fast finishers Debuxar un xardín visto por un paxaro. Debuxar e colorear o fondo. Pegar con cinta adhesiva ambas as caras da súa manualidade 

para que ao expoñela póidanse ambas.  

 

Reforzo lingüístico. Repasar o uso das formas de modal verbs “can/can' t” para falar da manualidade. Repasar o uso das formas de modal verbs 

“ should/ shouldn' t” para falar da manualidade. Repasar o uso das formas de modal verbs “ must/ mustn' t” para falar da manualidade . 

 



 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primeiro Trimestre: Unidades 1, 2 e 3. 

Segundo Trimestre: Unidades: 4, 5 e 6. 

Terceiro Trimestre: Unidades: 7,8 e 9 
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Base legal. 
Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, LOMCE, que modificou a Lei orgánica 2/200, do 3 de maio, 

de educación (LOE). 

Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Orde 3,5/2020, do 22 de abril, do Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se 

establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/2020 e o inicio do 

curso 2020/2021. 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, nas que están determinadas liñas para a 

preparación do curso 2020/2021. 

Orde EFP/5,1/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia Sectorial de 

Educación, para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020/2021. 

Protocolo do 22 de xullo de Adaptación ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020/2021. 

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 

2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

Resolución conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de 

Sanidade que aproban as instrucións polas que se incorporan a Declaración de actuacións coordinadas en 

materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública 

(D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao 

Protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non Universitario 

de Galicia para o curso 2020-2021. 

Introdución e contextualización. 
O noso centro é un colexio rural cunha área de influencia que abarca as dúas parroquias do interior 

do Concello de Oia: Loureza e Burgueira. O contexto sociolingüístico é galego falante case na súa totalidade 

cunha grande influencia do castelán cada curso máis palpable. 

O alumnado está agrupado en 4 grupos mixtos: Infantil (4ºEI, 5ºEI e 6ºEI), 1º e 2º EP, 3º e 4º EP e 5º 

e 6º EP. En total este curso temos escolarizadas a 41 crianzas: 15 en infantil e 26 en primaria. 
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O grupo de 5ºEP está composto por 2 nenos e 3 nenas e tendo en conta a excepcionalidade do 

terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, así como a posibilidade de que se produza a necesidade de 

alternar determinados períodos de docencia presencial con outros de docencia non presencial durante o 

curso 2020/2021, faise imprescindible establecer adaptacións no marco da organización do currículo e da 

metodoloxía didáctica. Todas esas medidas están establecidas na ADDENDA da presente programación. 

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

La Educación Física está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de 

bienestar físico, mental y social posible, en un ambiente saludable. La contribución del área a 

todas las competencias favorece la perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento 

integral de los contenidos.  

Analizando el perfil competencial del área de Educación Física se aprecia su especial contribución 

al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Además aporta una incidencia notable a la competencia de aprender a aprender y la competencia 

social y cívica. También contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia en conciencia y 

expresión cultural y la competencia digital.  

Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Cabría diferenciar el tratamiento que desde nuestra área se hace de estas competencias. Por un 

lado la competencia matemática no parece tener un reflejo en los estándares de aprendizajes 

evaluables del área de Educación Física. No obstante, y desde una concepción global del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se puede desarrollar realizando y analizando cálculos (ritmos de 

carrera, frecuencia cardiaca, puntuaciones,…), utilizando nociones sobre orden, secuencias, 

cantidades, formas geométricas, leyendo e interpretando diferentes informaciones (mapas, 

escalas, datos específicos de algún deporte,…), trabajando sobre los ejes y planos corporales, 

etc.  

Sin embargo, la Educación Física contribuye especialmente a las competencias básicas en ciencia 

y tecnología: el conocimiento de los principios de la naturaleza y más concretamente de todo lo 

relacionado con el cuerpo humano está en relación directa con nuestros contenidos.  

Las actuaciones en Educación Física conllevan poder valorar los efectos de las acciones motrices 

de forma inmediata, ello posibilita construir y reconstruir con bastante inmediatez estos proyectos 

encaminados a adecuar las conductas motrices a los criterios de éxito de las situaciones.  Este 

proceso, en ocasiones, se aproxima al propio proceso del conocimiento científico; los hechos y 

sus efectos, se observan, se identifican y se comprenden, para luego formular hipótesis, 
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validarlas, argumentarlas y así poco a poco ir modelando formas de actuación elementales 

basadas en la eficacia. Éstas constituyen los principios y reglas de acción motriz. 

Los sistemas biológicos, que forman parte esencial de esta dimensión competencial, son también 

inherentes al área. Un buen conocimiento de nuestro cuerpo humano nos va a permitir gestionar 

de una forma mucho más coherente nuestros hábitos de actividad física, alimentación o de 

higiene, entre otros, contribuyendo además de una forma decisiva a la mejora de la salud. Es 

fundamental que estos hábitos se afiancen y puedan tener su continuidad no solamente durante la 

etapa escolar, si no a lo largo de toda la vida.  

El conocimiento de los sistemas propios del entorno natural y de la Tierra en general, nos va a 

permitir que podamos explorar y utilizar nuestro entorno de una forma segura y responsable.  

Competencia aprender a aprender 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de uno mismo y las propias 

posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje, desarrollando un repertorio 

variado que facilite su transferencia a otros aprendizajes más complejos de manera cada vez más 

autónoma.   

En Educación Física se trata de aprender conductas motrices y aprender desde las conductas 

motrices; ellas dan identidad al área; inciden muy directamente en el alumno y le llevan a 

comprometerse profundamente. Se trata de que tome conciencia de cómo se aprende, de cómo 

se gestionan y controlan de forma eficaz los aprendizajes, de que tome conciencia de las 

capacidades que intervienen en el aprendizaje (la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y expresión, la motivación al logro) para obtener un rendimiento máximo y 

personalizado de las mismas.  

Es por ello que se debe prestar atención a que el alumno aprenda y utilice diferentes estrategias 

de aprendizaje basadas en el análisis de lo acontecido en la práctica, la formulación de hipótesis 

antes de practicar, la observación de otros (imitación), la comparación, etc.   

El aprendizaje se ve reforzado cuando el alumno comprende la funcionalidad del mismo y las 

posibilidades de transferencia a otras situaciones. En muchas ocasiones la Educación Física se 

ha preocupado por la adquisición de habilidades, fuera de contextos significativos, pensando que 

luego, en las situaciones globales, éstas cobrarían todo su sentido. Hoy sabemos que esto no es 

así y los aprendizajes concretos (saltar, botar, la derecha en bádminton, etc.) deben solucionar 

problemas que el alumno ha diagnosticado previamente en la práctica, de lo contrario se 

convertirán en aprendizajes coyunturales. Por tanto el área desarrolla los aprendizajes 

fundamentales que posean amplio grado de generalización y transferencia, y hacen referencia a 

principios, reglas de acción, relaciones, operaciones, métodos para aprender. Cuando un alumno 

es capaz de aprender por sí mismo o con la ayuda de los demás va logrando confianza y 
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desarrolla su percepción de competencia que es determinante esencial de la adhesión a la 

práctica de actividad física de manera habitual.  

Competencia social y cívica 

Las características inherentes del área y a las actividades físicas en general, pero en especial a 

las que se realizan de forma colectiva, hacen que desde ella se pueda facilitar las relaciones 

sociales, la integración y el respeto, al mismo tiempo que se puede contribuir al desarrollo de la 

cooperación y la solidaridad. Son frecuentes las situaciones en las que el alumno debe resolver 

conflictos, tomar decisiones, interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas, 

apartado éste fundamental en todos los juegos y actividades, donde su cumplimiento y el respeto 

a los compañeros/adversarios se erige como una característica esencial en nuestra práctica 

educativa.  

Actitudes de asunción de valores, de respeto a las diferencias o de adopción de un estilo de vida 

saludable que favorezca al propio alumno, su familia o su entorno social próximo, son también 

contribuciones de nuestra área a las competencias sociales y cívicas. En este sentido, cobra 

especial importancia el análisis crítico que se puede hacer de las modas y la imagen corporal que 

ofrecen los medios de comunicación o de determinados hábitos con arraigo en nuestra sociedad y 

que no representan un estilo de vida saludable (sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, etc.).  

Competencia conciencia y expresión cultural 

Son numerosas las interrelaciones entre la Educación Física y esta competencia. Por un lado a 

través del componente expresivo que tiene la comunicación de ideas o sentimientos de forma 

estética y creativa, llegando a convertirse en un medio de expresión personal, utilizando los 

recursos del cuerpo y el movimiento. Para ello se demandan habilidades perceptivas, 

comunicativas, de sensibilidad y sentido estético, así como imaginación y creatividad.  

Por otro lado se produce un acercamiento a distintas manifestaciones culturales, permitiendo su 

valoración. Esta área es un excelente vehículo para conocer y analizar de forma crítica fenómenos 

deportivos de gran trascendencia social, prácticas culturales asentadas en el arraigo popular de 

esta u otras sociedades, incluso algunas en riesgo de desaparición o, por el contrario, nuevas 

prácticas que se abren paso.  

Competencia en comunicación lingüística 

El área de Educación Física colabora en la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística a través de situaciones variadas, de interrelación entre los alumnos o con los docentes, 

de búsqueda, análisis y exposición de información; de compresión y explicación de características 

y normas de juegos, de lectura de cuentos motores, de uso de vocabulario específico del área; 

etc. Y como en otras áreas, se debe hacer referencia a la valoración de la coherencia en la 

expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta competencia que 

no se circunscribe a una sola área.  
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El área de Educación Física tiene un fuerte componente social y socializador al vivenciar en 

primera persona unas relaciones personales que se fomentan y trabajan desde nuestra 

perspectiva educativa, relaciones que pueden ir desde una necesidad de cooperación en 

búsqueda de un objetivo común hasta la resolución de conflictos inherentes a la condición 

humana. En todas ellas es fundamental la concepción del diálogo como herramienta primordial 

para la convivencia y el desarrollo adecuado de las actividades y tareas.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La Educación Física colabora con esta competencia en la medida en que emplaza al alumno a 

tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe superarse a sí mismo, 

perseverar y tener una actitud positiva. De hecho, el área cuenta con un bloque de contenidos 

dedicado en gran parte a la gestión del alumno de su vida activa, debiendo ser capaz de planificar 

y gestionar proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos tanto de 

forma individual como colectiva.  Unidas a estas también son necesarias capacidades de 

resolución de problemas, de dominio emocional (relajación, control del riesgo, actuación ante un 

público, etc.), iniciativa, esfuerzo, superación y la búsqueda de éxito.  

Competencia digital 

En esta área se suelen recoger bastantes datos in situ como evaluación formativa, de cara a 

conocer los resultados de las acciones para analizarlas y mejorarlas. Los medios informáticos y 

audiovisuales pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta 

de tratamiento rápido y significativo de las informaciones recogidas. El uso de cámaras digitales 

de fotografía y video permite de forma casi inmediata visualizar, a través del ordenador y el cañón 

de proyección, realizaciones de los estudiantes, y de esta forma validar o no acciones y dar 

sentido o no a proyectos. 

Concreción dos obxectivos . 

1. Adquirir y enriquecer acciones motrices elementales.

2. Regular esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias

posibilidades. 

3. Practicar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo,

conociendo los lugares en los que se desarrollan, participando de su cuidado y 

conservación.  

4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, para representar y

expresar, sensaciones, emociones o ideas de manera eficaz. 



CEIP DE REFOXOS 
Educación Física 5º EP 

8 

5. Adquirir conocimientos y hábitos que les permitan incidir de forma positiva sobre

la salud. 

6. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocer

y valorar su cuerpo y la actividad física.  

7. Conocer y practicar juegos, con diversas en diferentes contextos de realización,

aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, 

estableciendo relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de 

tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los 

sexos, y evitando en todo caso, discriminaciones por razones personales, de sexo, 

sociales y culturales.  

8. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para actuar de forma eficaz y en la

práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. 

9. Conocer, practicar y valorar actividades físicas, deportivas y artísticas propias de

Galicia. 

10. Confeccionar proyectos encaminados al desarrollo de un estilo de vida activo y

saludable. 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: temporalización, grao 

mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de 

avaliación. 

Estándares de aprendizaxe

Cr

ite

rio 

de 

av

ali

ac

ió

n 

Estánd

ares 

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: Contidos comúns en Educación Física 

EF

-

B1

.1 

2º-

EFB1.1.

1 - 

Investig

a, 

reflexion

Investiga, 

reflexiona 

e debate 

de forma 

guiada 

sobre 

X

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as,  

INSTRUMENTOS: 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CD 
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a e 

debate 

de 

forma 

guiada 

sobre 

distintos 

aspecto

s da 

moda e 

a imaxe 

corporal 

dos 

modelos 

publicita

rios. 

Peso: 

2.78% 

distintos 

aspectos 

da moda e 

a imaxe 

corporal 

dos 

modelos 

publicitario

s. 

Asamblea (20%), 

EF

-

B1

.1 

2º-

EFB1.1.

2 - 

Explica 

aos 

seus 

compañ

eiros as 

caracter

ísticas 

dun 

xogo 

practica

do na 

clase. 

Peso: 

2.78% 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EF

-

B1

.1 

2º-

EFB1.1.

3 - 

Mostra 

boa 

disposici

ón para 

solucion

ar os 

conflitos 

de xeito 

razoable

Mostra 

boa 

disposició

n para 

solucionar 

os 

conflitos 

de xeito 

razoable. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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. 

 

Peso: 

4% 

 

EF

-

B1

.1 

2º-

EFB1.1.

4 - 

Recoñe

ce as 

conduta

s 

inapropi

adas 

que se 

produce

n na 

práctica 

deportiv

a. 

 

Peso: 

2.71% 

 

Recoñece 

as 

condutas 

inapropiad

as que se 

producen 

na 

práctica 

deportiva. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

 

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%),  

CSC 

CAA 

CSIEE 

EF

-

B1

.2 

2º-

EFB1.2.

1 - 

Utiliza 

as 

novas 

tecnolox

ías para 

localizar 

a 

informac

ión que 

se lle 

solicita. 

 

Peso: 

2.71% 

 

   X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%),  

CD 

CAA 

CSIEE 

CCL 

EF

-

B1

.2 

2º-

EFB1.2.

2 - 

Present

a os 

seus 

 X  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

 

INSTRUMENTOS: 

CCL 

CD 

CAA 
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traballos 

atenden

do as 

pautas 

proporci

onadas, 

con 

orde, 

estrutur

a e 

limpeza. 

Peso: 

2.71% 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

EF

-

B1

.2 

2º-

EFB1.2.

3 - 

Expón 

as súas 

ideas 

expresá

ndose 

de 

forma 

correcta 

en 

diferent

es 

situació

ns e 

respecta 

as 

opinións 

dos e 

das 

demais. 

Peso: 

2.71% 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as,  

INSTRUMENTOS: 

Asamblea (20%),  

CCL 

CSC 

EF

-

B1

.3 

2º-

EFB1.3.

1 - 

Particip

a 

activam

ente nas 

activida

des 

propost

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

CSIEE 



CEIP DE REFOXOS 
Educación Física 5º EP 

12 

as 

buscand

o unha

mellora 

da 

compete

ncia 

motriz. 

Peso: 

4% 

EF

-

B1

.3 

2º-

EFB1.3.

2 - 

Demostr

a certa 

autono

mía 

resolven

do 

problem

as 

motores

. 

Peso: 

4% 

Demostra 

certa 

autonomía 

resolvend

o 

problemas 

motores. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

CSC 

EF

-

B1

.3 

2º-

EFB1.3.

3 - 

Incorpor

a nas 

súas 

rutinas o 

coidado 

e 

hixiene 

do 

corpo. 

Peso: 

4% 

Incorpora 

nas súas 

rutinas o 

coidado e 

hixiene do 

corpo. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

EF

-

B1

2º-

EFB1.3.

4 - 

Participa 

na 

recollida e 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

CSC 
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.3 Particip

a na 

recollida 

e 

organiza

ción de 

material 

utilizado 

nas 

clases. 

Peso: 

2.45% 

organizaci

ón de 

material 

utilizado 

nas 

clases. 

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

EF

-

B1

.3 

2º-

EFB1.3.

5 - 

Acepta 

formar 

parte do 

grupo 

que lle 

corresp

onda e 

o 

resultad

o das

competi

cións 

con 

deportivi

dade. 

Peso: 

4% 

Acepta 

formar 

parte do 

grupo que 

lle 

correspon

da e o 

resultado 

das 

competició

ns con 

deportivid

ade. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF

-

B2

.1 

2º-

EFB2.1.

1 - 

Respect

a a 

diversid

ade de 

realidad

es 

corporai

s e de 

niveis 

de 

Respecta 

a 

diversidad

e de 

realidades 

corporais 

e de niveis 

de 

competen

cia motriz 

entre os 

nenos e 

nenas da 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 
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compete

ncia 

motriz 

entre os 

nenos e 

nenas 

da 

clase. 

Peso: 

4% 

clase. 

EF

-

B2

.2 

2º-

EFB2.2.

1 - 

Coñece 

e 

identific

a as 

partes 

do 

corpo 

propias 

e do 

compañ

eiro/a. 

Peso: 

4% 

Coñece e 

identifica 

as partes 

do corpo 

propias e 

do 

compañeir

o/a. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CSC 

CAA 

EF

-

B2

.2 

2º-

EFB2.2.

2 - 

Domina 

o 

equilibri

o 

estático, 

sen 

axuda, 

variando 

o centro

de 

gravidad

e en 

base de 

sustenta

ción 

estable. 

Domina o 

equilibrio 

estático, 

sen 

axuda, 

variando o 

centro de 

gravidade 

en base 

de 

sustentaci

ón 

estable. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CAA 
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Peso: 

2.1% 

EF

-

B2

.2 

2º-

EFB2.2.

3 - 

Iníciase 

no 

equilibri

o 

dinámic

o. 

Peso: 

2.1% 

X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CAA 

EF

-

B2

.2 

2º-

EFB2.2.

4 - 

Reaccio

na 

corporal

mente 

ante 

estímulo

s 

sinxelos 

visuais, 

auditivo

s e 

táctiles, 

dando 

resposta

s 

motrices 

que se 

adapten 

ás 

caracter

ísticas 

deses 

estímulo

s, 

diminuín

do os 

tempos 

de 

resposta

. 

Peso: 

Reacciona 

corporalm

ente ante 

estímulos 

sinxelos 

visuais, 

auditivos e 

táctiles, 

dando 

respostas 

motrices 

que se 

adapten 

ás 

característ

icas deses 

estímulos, 

diminuínd

o os

tempos de 

resposta. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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5% 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF

-

B3

.1 

2º-

EFB3.1.

1 - 

Despráz

ase de 

distintas 

formas, 

variando 

os 

puntos 

de 

apoio, 

con 

coordina

ción e 

boa 

orientaci

ón 

espacial

. 

Peso: 

5% 

Desprázas

e de 

distintas 

formas, 

variando 

os puntos 

de apoio, 

con 

coordinaci

ón e boa 

orientació

n espacial. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CCEC 

CAA 

EF

-

B3

.1 

2º-

EFB3.1.

2 - Salta 

de 

distintas 

formas, 

variando 

os 

puntos 

de 

apoio, 

amplitud

es e 

frecuenc

ias, con 

coordina

ción e 

boa 

orientaci

ón 

espacial

. 

Salta de 

distintas 

formas, 

variando 

os puntos 

de apoio, 

amplitudes 

e 

frecuencia

s, con 

coordinaci

ón e boa 

orientació

n espacial. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CCEC 

CAA 
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Peso: 

5% 

EF

-

B3

.1 

2º-

EFB3.1.

3 - 

Realiza 

as 

habilida

des que 

implique

n 

manexo 

de 

obxecto

s con 

coordina

ción dos 

segment

os 

corporai

s, 

iniciand

o os

xestos 

axeitado

s. 

Peso: 

1.59% 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CCEC 

CAA 

EF

-

B3

.1 

2º-

EFB3.1.

4 - 

Realiza 

xiros 

sobre o 

eixo 

lonxitudi

nal 

variando 

os 

puntos 

de 

apoio, 

con 

coordina

ción e 

boa 

orientaci

ón 

espacial

Realiza 

xiros 

sobre o 

eixo 

lonxitudina

l variando 

os puntos 

de apoio, 

con 

coordinaci

ón e boa 

orientació

n espacial. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CCEC 

CAA 
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. 

Peso: 

1.59% 

EF

-

B3

.1 

2º-

EFB3.1.

5 - 

Equilibr

a o 

corpo 

en 

distintas 

posturas 

intentan

do 

controla

r a 

tensión, 

a 

relaxaci

ón e a 

respiraci

ón. 

Peso: 

5% 

Equilibra o 

corpo en 

distintas 

posturas 

intentando 

controlar a 

tensión, a 

relaxación 

e a 

respiració

n. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas,  

INSTRUMENTOS: 

Proba de capacidade 

motriz (30%),  

CSC 

CCEC 

CAA 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF

-

B4

.1 

2º-

EFB4.1.

1 - 

Represe

nta 

persona

xes e 

situació

ns, 

mediant

e o 

corpo e 

o 

moveme

nto con 

desinhib

ición e 

esponta

neidade. 

Represent

a 

personaxe

s e 

situacións, 

mediante 

o corpo e

o 

movement

o con

desinhibici

ón e 

espontane

idade. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CCEC 

CSC 

CAA 
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Peso: 

1.34% 

EF

-

B4

.1 

2º-

EFB4.1.

2 - 

Reprodu

ce 

corporal

mente 

una 

estrutur

a rítmica 

sinxela. 

Peso: 

3% 

Reproduc

e 

corporalm

ente una 

estrutura 

rítmica 

sinxela. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CCEC 

CSC 

CAA 

EF

-

B4

.1 

2º-

EFB4.1.

3 - 

Realiza 

bailes e 

danzas 

sinxelas 

represe

ntativas 

da 

cultura 

galega e 

doutras 

culturas. 

Peso: 

1.2% 

Realiza 

bailes e 

danzas 

sinxelas 

representa

tivas da 

cultura 

galega e 

doutras 

culturas. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CCEC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF

-

B5

.1 

2º-

EFB5.1.

1 - 

Cumpre 

as 

normas 

básicas 

do 

coidado 

do 

corpo 

Cumpre 

as normas 

básicas do 

coidado 

do corpo 

en 

relación 

coa 

hixiene, 

con 

autonomía

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CSIEE 

CAA 
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en 

relación 

coa 

hixiene, 

con 

autono

mía. 

Peso: 

4% 

. 

EF

-

B5

.1 

2º-

EFB5.1.

2 - 

Adopta 

hábitos 

alimenta

rios 

saudabl

es 

Peso: 

0.82% 

Adopta 

hábitos 

alimentari

os 

saudables 

X

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as,  

INSTRUMENTOS: 

Posta en común (5%), 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EF

-

B5

.1 

2º-

EFB5.1.

3 - 

Incorpor

a á súa 

rutina 

diaria a 

activida

de física 

como 

axente 

de 

saúde. 

Peso: 

0.82% 

Incorpora 

á súa 

rutina 

diaria a 

actividade 

física 

como 

axente de 

saúde. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EF

-

B5

.2 

2º-

EFB5.2.

1 - 

Identific

a e 

sinala 

os 

Identifica e 

sinala os 

riscos 

individuais 

e 

colectivos 

daquelas 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

CAA 

CSC 
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riscos 

individu

ais e 

colectiv

os 

daquela

s 

activida

des 

físicas 

que vai 

coñecen

do e 

practica

ndo. 

Peso: 

3% 

actividade

s físicas 

que vai 

coñecend

o e

practicand

o. 

observación (20%), 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF

-

B6

.1 

2º-

EFB6.1.

1 - Pon 

en 

práctica 

as 

tácticas 

element

ais dos 

xogos. 

Peso: 

0.51% 

Pon en 

práctica as 

tácticas 

elementais 

dos xogos. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EF

-

B6

.1 

2º-

EFB6.1.

2 - 

Utiliza 

as 

regras 

dos 

xogos 

en 

situació

n de 

coopera

ción e 

oposició

n. 

Utiliza as 

regras dos 

xogos en 

situación 

de 

cooperaci

ón e 

oposición. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CSC 

CSIEE 

CAA 
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Peso: 

3% 

EF

-

B6

.2 

2º-

EFB6.2.

1 - 

Practica 

xogos 

libres e 

xogos 

organiza

dos, 

recoñec

endo as 

súas 

caracter

ísticas e 

diferenz

as. 

Peso: 

3% 

Practica 

xogos 

libres e 

xogos 

organizad

os, 

recoñecen

do as súas 

característ

icas e 

diferenzas

. 

X X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EF

-

B6

.2 

2º-

EFB6.2.

2 - 

Investig

a e 

coñece 

xogos 

tradicion

ais de 

Galicia. 

Peso: 

1.27% 

Investiga e 

coñece 

xogos 

tradicionai

s de 

Galicia. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CCEC 

CD 

CAA 

CSC 

EF

-

B6

.2 

2º-

EFB6.2.

3 - 

Realiza 

distintos 

xogos 

tradicion

ais de 

Galicia 

seguind

o as

Realiza 

distintos 

xogos 

tradicionai

s de 

Galicia 

seguindo 

as regras 

básicas. 

X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo (10%), 

CCEC 

CSC 

CAA 



CEIP DE REFOXOS 
Educación Física 5º EP 

23 

regras 

básicas. 

Peso: 

1.27% 

EF

-

B6

.3 

2º-

EFB6.3.

1 - 

Realiza 

activida

des no 

medio 

natural. 

Peso: 

1.27% 

Realiza 

actividade

s no 

medio 

natural. 

X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

EF

-

B6

.3 

2º-

EFB6.3.

2 - 

Coñece 

o 

coidado 

e 

respecto 

do 

medio 

ao 

efectuar 

algunha 

activida

de fóra 

do 

centro. 

Peso: 

1.27% 

Coñece o 

coidado e 

respecto 

do medio 

ao 

efectuar 

algunha 

actividade 

fóra do 

centro. 

X X

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática,  

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación (20%), 

CSC 

CAA 

Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

La selección y organización de las actividades por cursos vendrá condicionada por las 

características del alumnado, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje, el 
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contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada bloque, la relevancia cultural en el 

contexto próximo, la conexión con elementos transversales, los argumentos afectivos que influyen 

en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad 

de ser reutilizados en otras situaciones y momentos.  

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la 

persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más 

apropiadas para las chicas y otras para los chicos. Este hecho es un aspecto que puede limitar las 

experiencias motrices en las que se pueden introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, 

depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, de la 

imagen que de determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las 

percepciones del alumnado sobre las mismas (influenciadas por sus experiencias previas y 

opiniones de sus otros significativos), lo que se entiende como “normal” en un contexto de práctica 

concreto (en el que se han eliminado los estereotipos de género en relación a algunas 

actividades), etc.   

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para 

contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a 

la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. Algunas de las 

acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de 

actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y emocional 

del alumno en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente 

competitivos y agresivos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja intensidad” como 

comentarios malintencionados, gestos de desprecio, etc., priorizar en la elección de actividades 

aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumno se pueda sentir 

identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción social del género 

cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo.  

Los aprendizajes del bloque 1, acciones motrices individuales, van en dos direcciones. En 

la primera se quiere poner de relieve, por un lado, la necesidad de que cada alumno y alumna se 

conozca realmente, desde la práctica, para poder mejorar a través de proyectos de acción 

concretos, y, por otro, tome una mayor conciencia de los aspectos esenciales (equilibrio en el 

desplazamiento, coordinación en el encadenamiento de acciones, impulsión adecuada, 

conocimiento de las posiciones del cuerpo y sus segmentos en la acción, actitud tónica, 

anticipación y memorización de acciones, referencias espacio temporales, etc.) que ha de 

considerar en cada actividad (atletismo, natación, patinaje, gimnasia, etc.) para poder aprender y 

progresar. La ayuda de los compañeros y/o del docente, le puede aportar información sobre sus 

producciones, seguridad y confianza en el riesgo, ayuda en la realización y estímulo para actuar 

con mayor eficacia y método. En la segunda, se propone mejorar el nivel de gestión de las 

capacidades físicas, a través, por ejemplo, de las carreras de resistencia o de larga duración por 



CEIP DE REFOXOS 
Educación Física 5º EP 

25 

su facilidad de puesta en práctica en cualquier entorno. Se trata de que cada alumno y cada 

alumna, con ayuda del profesorado, conozca sus límites y la gestión de sus capacidades en este 

tipo de tareas, para establecer proyectos de acción, tendentes a adaptar el ritmo a la duración o a 

la distancia y a poner en evidencia y, en su caso, mejorar sus capacidades aeróbicas. Con este 

tipo de trabajos el alumnado conoce las repercusiones fisiológicas y los efectos del esfuerzo en el 

organismo, adquiere mayor conocimiento personal, controla mejor sus recursos energéticos, sabe 

aceptar y ser constante en el esfuerzo, etc. Todo ello le aporta conocimientos, recursos y 

experiencias que le ayudarán a mantener en un futuro su vida física. 

Para alcanzar los aprendizajes solicitados en el bloque 2, acciones motrices de oposición, 

resulta imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la toma de la 

mejor decisión, la oportunidad del momento de llevarla a cabo y la ejecución de dicha decisión. La 

atención, la anticipación, el engaño y la previsión de las consecuencias de las propias acciones en 

el marco del objetivo de superar al contrario, son algunas de las adaptaciones que exige la lógica 

interna de las prácticas motrices de este bloque. 

Los aprendizajes del bloque 3, acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición, 

van en dos direcciones. En la primera se pretende comprobar si se adquieren, perfeccionan y 

enriquecen las acciones motrices elementales y si se construyen otras de mayor complejidad 

combinando o encadenando las primeras. A lo largo de la etapa el alumnado mejorará su eficacia 

y su ejecución motriz, su coordinación y disociación motriz, el control y la anticipación de sus 

acciones. Será capaz de ir seleccionando las más apropiadas para adaptar sus conductas a 

situaciones y medios variados. En la segunda se persigue comprobar si el alumnado, al practicar 

actividades de colaboración y colaboración-oposición, actúa de forma consciente y en razón de 

intenciones determinadas por la finalidad del juego y por la lectura de la situación, siempre 

cambiante y cargada de incertidumbre, que proviene de compañeros y adversarios. También se 

debe observar si es capaz de identificar y aplicar reglas y principios de acción propios de este tipo 

de actividades, tales como, crear un desequilibrio a su favor, progresar y orientarse hacia la 

portería, desmarcarse en un espacio libre estratégico, permuta de roles con otros participantes, 

elección de estrategias individuales o colectivas. Podremos observar cómo el alumnado se ve 

sumergido en un conjunto de reacciones emocionales que van unidas al juego y a lo que se juega, 

que deberá controlar y dominar. 

Los aprendizajes del bloque 4, acciones motrices en el medio natural, persiguen que el 

alumnado regule su energía a lo largo de la actividad, tome informaciones y referencias para 

construir el desplazamiento más económico, establezca correspondencias entre el plano y el 

terreno, aprecie distancias, direcciones, relieves y tiempos, etc.,  

En el bloque 5, acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas, se invita a que el 

alumnado pueda llegar a elaborar una creación, individualmente o en grupo, en función de sus 

capacidades, con o sin materiales u objetos, apoyada o no en soportes sonoros (cuyas 
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características dinamicen la acción y sugieran diferentes calidades de movimiento). Vertebrándola 

en torno a diversos registros que demanden la creatividad (argumentos, imágenes, temas, 

costumbres, etc.), encadenando diferentes elementos (secuencias, movimientos, ritmos, formas, 

cambios de energía, actos, etc.), estructurando el espacio escénico y utilizando diferentes 

lenguajes corporales unidos a otras expresiones poéticas (mediante la expresión motriz y/o 

verbal).  Se debe buscar una puesta en escena acorde con el mensaje y la estética, valorando las 

potencialidades de cada uno de cara a la realización individual o colectiva, coordinando las 

propuestas de todos en función de un proyecto y alternando roles de actor, coreógrafo, 

espectador, etc. 

Los aprendizajes del bloque 6, gestión de la vida activa y valores, son de naturaleza 

diversa. Podemos señalar varios agrupamientos: 

1. Reglas y principios para actuar. Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al

alumnado, para volver a construir la acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se 

trata de que verbalice y tome conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus acciones, 

de las formas de actuar, de las operaciones utilizadas para realizar las tareas, de los obstáculos 

encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo las tareas, conozca el porqué y el para qué de 

ellas, de manera que vaya construyendo, de forma significativa, conocimientos y saberes. 

2. Actividad física, hábitos posturales, higiénicos y alimenticios. El alumnado debe

relacionar positivamente la práctica correcta y habitual de actividad física con la mejora de la salud 

individual y social. Así mismo, debe afirmar la necesidad de mantener adecuados hábitos 

posturales, higiénicos y alimenticios, que contribuyan al desarrollo de actitudes responsables 

hacia su propio cuerpo y de valores referidos a la salud. Será importante incidir tanto en el 

conocimiento de las normas higiénicas y de atuendo, como en su cumplimiento en las sesiones de 

Educación Física. 

3. Efectos fisiológicos de la realización de actividad física relacionados con la salud. El

alumnado deberá ser capaz de identificar los principales efectos fisiológicos cuando realiza 

actividad física. Se prestará especial atención a su frecuencia cardiaca y respiratoria en distintas 

intensidades de esfuerzo y relacionarlas con las diferentes zonas de trabajo.  

4. Aceptación de las diferentes realidades corporales. Se trata de constatar si el alumnado

va logrando una imagen de sí mismo cada vez más real y global, tanto en lo que se refiere a sus 

limitaciones y fortalezas motrices, cuando supera esfuerzos físicos (dimensión orgánica), al tomar 

decisiones (dimensión cognitiva), al reaccionar emocionalmente ante cualquier situación de juego 

(dimensión afectiva), y al relacionarse con los demás (dimensión social). La positiva valoración 

personal y el respeto a uno mismo llevan a considerar actitudes de progreso personal más que 

metas o resultados estandarizados. El conocimiento y la comprensión del propio cuerpo, su propia 

aceptación, el respeto del de los demás, la actitud crítica con los modelos corporales en los 
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medios de comunicación, en la publicidad e internet, etc., son aspectos de vivencia personal que 

condicionan la autoestima.  

5. Reconocimiento del patrimonio cultural. Debe evaluarse si, mediante la utilización de

actividades físicas de tradición local tales como las danzas folclóricas y los juegos y deportes 

tradicionales, el alumnado práctica, conoce y valora nuestra cultura popular, como parte del 

patrimonio aragonés. Del mismo modo se prestará atención a las más habituales en el contexto 

general del alumnado para dotar de significatividad a lo realizado en el ámbito escolar.  

6. Construcción de la vida activa. La promoción de estilos de vida activos y saludables es

uno de los propósitos que se le atribuye a la Educación Física. Es por ello que es necesario partir 

de un modelo pedagógico para favorecer climas motivacionales óptimos, ya que si se sienten 

motivados y las experiencias educativas son positivas será más fácil que la actividad física acabe 

formando parte de su estilo de vida. A lo largo de toda la escolaridad obligatoria, hay que 

conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos, las competencias y los hábitos necesarios 

para mantenerse en buena salud y para poder realizar de forma autónoma, una adecuada gestión 

y mantenimiento de su vida física. Los esfuerzos del profesorado deberán ir orientados a ofrecer 

tiempos de reflexión y darles pautas para cumplir las recomendaciones internacionales de 

actividad física moderada-vigorosa para su edad (60 minutos todos los días).  

7. El desarrollo de valores individuales, sociales y medio ambientales. La Educación Física

participa de forma fundamental en la educación en valores. Dominar las emociones en una 

situación de riesgo controlado, anticipar y valorar riesgos, etc., posibilita ir construyendo principios 

de seguridad individual y colectiva. La educación para la convivencia, fundamentalmente en lo que 

se refiere al trabajo sobre la construcción e integración de reglas de vida y funcionamiento 

colectivo (basados en la participación democrática, la autonomía personal, el respeto a la 

diversidad, el desarrollo del sentido crítico, la oposición frente a la intolerancia y la violencia, etc.), 

puede reforzarse desde la vivencia de situaciones motrices en las que el alumnado juegue con la 

norma y concilie el deseo de “ganar” y “poder más” con el respeto a las convenciones y a las 

personas. No se trata de reprimir pulsiones del individuo activo, sino de orientarlas y canalizarlas 

para la mejora individual y colectiva. El área de Educación Física debe participar del desarrollo de 

conductas sostenibles y ecológicas. Las situaciones vinculadas al bloque 4 son óptimas para 

abordar e inculcar valores como el respeto, el cuidado, la responsabilidad individual y colectiva al 

realizar una salida, la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza. 

El maestro ha venido trabajando con conceptos emanados de las habilidades perceptivo-

motrices (esquema corporal, lateralidad, etc.) y de las habilidades motrices básicas. Esta 

propuesta curricular antepone la conexión que debe existir entre el alumno y la cultura física de su 

contexto, para que tenga mayor potencialidad educativa, dejando a los maestros que trabajen 

esos conceptos integrados en las actividades de cada uno de los bloques propuestos.   
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El desarrollo eficaz de este currículo precisa un enfoque metodológico que se adecue a las 

posibilidades del centro, tanto de espacios, como de otro tipo de recursos. Así, por ejemplo, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela rural se caracteriza por tener grupos-clase con 

un escaso número de estudiantes que pueden tener diferentes edades. Esto conlleva relaciones 

interpersonales ricas y profundas basadas en la cooperación así como la posibilidad de 

individualizar y personalizar más la enseñanza. En el diseño de situaciones de aprendizaje se 

tendrá en cuenta esta singularidad. El profesorado deberá desarrollar una programación que 

garantice que el alumno realice actividades variadas dentro de un mismo itinerario de enseñanza-

aprendizaje adaptando el nivel de exigencia a cada estudiante según su curso. Para conseguir 

esto se recomienda realizar programaciones de carácter bianual o trianual. Cada tres años el 

alumno que pertenece a esa agrupación recibiría aprendizajes relacionados pero en orden 

creciente de dificultad. La redacción de los estándares de aprendizaje evaluables para cada 

bloque de contenido facilita esta tarea organizativa. Al trabajar sobre actividades globales es más 

sencillo individualizar el grado de exigencia para cada nivel. El conocimiento exhaustivo del 

tratamiento de cada una de las actividades permitirá al profesorado adaptar las situaciones a las 

condiciones particulares de cada grupo-clase.  

El docente de Educación Física, a través de su forma de actuar en el aula, se configura 

como un agente determinante en el grado de implicación de su alumno en el aula y en la práctica 

de actividad física presente y futura. El estilo docente es la forma (intencionada o no) de generar 

por parte del profesor, ambientes de aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la calidad de las 

interacciones sociales que experimenta el alumno en un contexto educativo. Tomando como 

referencia investigaciones que relacionan la forma de proceder del profesorado y las 

consecuencias motivacionales para el alumno a nivel de comportamiento, afectivo y cognitivo, 

podemos ir configurando un estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el 

aula. De esta forma estaremos satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno 

(percepción de competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar 

hábitos positivos y de relevancia acordes con los propósitos establecidos en el sistema educativo 

actual. Los ámbitos de la intervención didáctica que configuran el ambiente de aprendizaje en la 

educación física escolar son variados pero según la dirección que tomen las decisiones del 

profesorado se fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a 

aspectos como informar sobre los objetivos a conseguir a diferentes niveles (unidad didáctica, 

sesión y situaciones de trabajo), diseñar propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y no al 

resultado únicamente, estructurar la información en las tareas, focalizar la información en los 

elementos controlables por el alumno (aplicar las reglas de acción y fomentar la implicación 

cognitiva del alumno), desarrollar experiencias de “éxito controlado y fracaso controlado”, reforzar 

que mejorar el nivel de aprendizaje se realiza a través de la práctica, fomentar durante las 

sesiones la regulación emocional, dar la posibilidad de elección de tareas durante las unidades 
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didácticas, combinar diferentes modelos disciplinarios durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje (modelos estáticos y dinámicos), reconocer el progreso individual y de la mejora por 

factores como la atención, la perseverancia, etc., utilizar evaluaciones privadas y significativas 

para el aprendizaje, diseñar sesiones basadas en la variedad, diseñar tareas (situaciones) que 

promuevan el reto, aprovechar el carácter lúdico inherente a las actividades para fomentar una 

motivación intrínseca, implicar a los participantes en diferentes tipos de liderazgo asumiendo 

diferentes roles a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitar diferentes formas de 

agrupamiento, hacer agrupaciones flexibles y heterogéneas, diseñar evaluaciones diagnósticas 

que permitan al alumno establecer necesidades de aprendizaje concretas, implicar al participante 

en su evaluación, posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso, ayudar a los practicantes a 

programar la práctica, etc.  

El área de Educación Física implica un conocimiento vivenciado de sus contenidos. Éstos 

suelen ser relevantes y significativos para el alumno y poseen una peculiar motivación intrínseca. 

El alumno tiene necesidad de moverse libre y espontáneamente, cuenta con una exuberante 

motricidad espontánea que el profesorado enriquecerá y dará cauce en sus propuestas prácticas.  

Es importante evaluar las posibilidades de éxito de los alumnos al diseñar las propuestas 

de aprendizaje, así como crear las condiciones adecuadas para que intervengan con confianza en 

el éxito y seguridad en las propias capacidades. Se valorarán sus producciones y se les permitirá 

visualizar el éxito de las mismas con vistas a suscitar y mantener la motivación. El profesorado 

debe permitir la confrontación del estudiante con la complejidad, siempre y cuando ésta esté a su 

alcance, teniendo en cuenta que un aprendizaje no es nunca la suma de elementos simples, sino 

una construcción progresiva de una realidad global y compleja, cargada de relaciones y 

susceptible de ser analizada.  

Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o resultados, que 

deben servir para darse cuenta de sí los primeros están adquiridos/dominados o no. Progresar 

supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un comportamiento a otro más elaborado o 

adaptado.  

En la construcción de aprendizajes, el alumno y la alumna se ven confrontados a nuevas 

realidades (nuevas actividades y situaciones), que debe conocer e integrar en sus esquemas de 

conocimiento. Éstos, gracias a la información que procede de las actuaciones, se reelaboran y 

modifican constantemente y se hacen más complejos, y tienen la posibilidad de ser transferidos o 

utilizados en otras situaciones y contextos. El proceso de aprendizaje requiere, entre otros 

aspectos, que el alumno encuentre sentido a las tareas que realiza para implicarse en un proceso 

que requiere esfuerzo, compensado por la funcionalidad que adquiere el aprendizaje significativo. 

Hay actividades que se ven muy facilitadas como el caso de las que se desarrollan en el medio 

natural, al igual que la realización de proyectos globalizados e interdisciplinares.  
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Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna al discente y dirigida por él 

mismo, en la orientación y guía de los procesos de aprendizaje, se le permitirá formularse 

claramente una intención antes de comenzar a actuar, tener medios para identificar el resultado de 

esta acción y poder modificar los medios de todo tipo utilizados en función del éxito o fracaso de la 

misma. Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al alumno, para volver a construir la 

acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de que verbalice y tome 

conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus acciones, de las formas de actuar, de las 

operaciones utilizadas para realizar las tareas, de los obstáculos encontrados, para que, al tiempo 

que lleva a cabo las tareas, conozca el porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya 

construyendo, de forma significativa, conocimientos y saberes.  

El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la atención de 

los estudiantes hacia aspectos relevantes de las situaciones planteadas y simplificar la fase de 

procesamiento de la información. En muchos casos al alumno se les puede orientar en términos 

condicionales (si… entonces…) cuando acometen las tareas de aprendizaje. Se pretende que el 

alumno identifique primero un estímulo determinado, y lo relacionen con una respuesta o grupo de 

respuestas concretas. La finalidad en el planteamiento de esta clase de trabajo sería la de facilitar 

la organización del conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del 

contenido correspondiente, llegando a predecir el comportamiento (para… hay que…) facilitando 

los procesos de autonomía durante la acción.  

Del mismo modo, y con relación a las inteligencias múltiples, el área de Educación Física 

trabaja y puede desarrollar cada una de las ocho inteligencias mediante actividades motrices 

como por ejemplo: actividades de estrategia (lógico-matemática), psicomotrices y cuentos motores 

(lingüística), de estructuración espacio-temporales y modificadas (espacial), artístico expresivas 

(musical), cooperativas (interpersonal), de imagen corporal (intrapersonal), al aire libre y en el 

medio natural (naturalista) y las actividades de los cinco bloques vinculados a la acción motriz 

(corporal-kinestésica).  

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se refiere 

al conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. Lo que pretende 

el docente cuando toma decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje. El 

papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las experiencias del alumno, 

variando o diversificando las situaciones, conduciéndole a usar útiles y recursos que posee, y que 

no utiliza normalmente, para suscitar su interés y aumentar sus posibilidades de adaptación.  

El profesorado del área de Educación Física cuando aborda diferentes actividades tiene la 

posibilidad de utilizar diferentes metodologías como la asignación de tareas, el aprendizaje 

cooperativo, la enseñanza recíproca, los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los 

juegos deportivos, etc. Deberán ser seleccionadas para facilitar la adquisición de recursos por 
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parte del alumno que les permitan reflexionar, evaluar y autoevaluarse, autorregularse, perseverar 

en el aprendizaje, responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje. 

Materiais e recursos didácticos que se van utilizar. 

Tendo en conta as circunstancias actuais o material será desinfectado e posto en corentena. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

Cri. EF. 1.1. 
Resolver 
encadenamientos 
de situaciones 
motrices con 
diversidad de 
estímulos y 
condicionantes 
espacio-
temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades 
motrices básicas y 
adaptándolas a las 
condiciones 
establecidas de 
forma eficaz, en 
actividades físico 
deportivas 
individuales. 

Cri. EF. 1.1. 
Combinar acciones 
motrices 
individuales para 
implicarse en 
proyectos de 
acción tendentes a 
mejorar sus 
resultados y/o 
planificar y realizar 
un 
encadenamiento 
con cierto grado de 
dificultad. 

Cri. EF. 1.1. 
Integrar acciones 
motrices 
individuales para 
realizar proyectos 
de acción 
tendentes a 
mejorar sus 
resultados y/o 
diseñar y realizar 
un 
encadenamiento 
elaborado con la 
intención de 
mostrarlo a otros. 

Cri. EF. 1.1. 

Comprender y 

resolver acciones 

motrices 

individuales para 

ajustar los 

movimientos 

corporales a 

diferentes cambios 

de las condiciones 

de la actividad. 

Cri. EF. 1.1. 

Comprender y 

resolver acciones 

motrices 

individuales, con la 

ayuda docente, 

para ajustar los 

movimientos 

corporales a 

diferentes cambios 

de las condiciones 

de la actividad. 

Cri. EF. 1.1. 
Realizar e 
identificar acciones 
motrices 
individuales para 
ajustar los 
movimientos 
corporales a las 
demandas de las 
situaciones.

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

Cri. EF. 2.1. 
Resolver retos 
tácticos 
elementales 
propios del juego y 
de actividades 
físicas, con 
oposición, 

Cri. EF. 2.1. 
Resolver, analizar 
y valorar su 
actuación en 
diferentes 
problemas 
motrices 
encadenando 

Cri. EF. 2.1. 
Resolver y 
analizar diferentes 
situaciones 
motrices de 
oposición (por 
ejemplo, de lucha, 
de cancha dividida 

Cri. EF. 2.1. 
Comprender el 
sentido de los 
acontecimientos 
del juego y 
resolver 
situaciones en las 
que se realicen 

Cri. EF. 2.1. 
Comprender el 
sentido de los 
acontecimientos 
del juego y 
resolver, con la 
ayuda docente, 
situaciones en las 

Cri. EF. 2.1. 
Identificar el 
sentido del juego 
en la práctica de 
actividades de 
oposición.
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

aplicando 
principios y reglas 
de acción para 
resolver las 
situaciones 
motrices, actuando 
de forma 
individual, y 
desempeñando las 
diferentes 
funciones 
implícitas en 
juegos y 
actividades. 

acciones de 
oposición (por 
ejemplo, de lucha, 
de cancha dividida 
u otras). 

u otras). acciones motrices 
de oposición. 

que se realicen 
acciones motrices 
de oposición. 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

Cri. EF. 3.1. 
Resolver 
encadenamientos 
de situaciones 
motrices con 
diversidad de 
estímulos y 
condicionantes 
espacio-
temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades 
motrices básicas y 
adaptándolas a las 
condiciones 
establecidas de 
forma eficaz, en 
actividades físicas 
de cooperación y 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.1. 
Encadenar con 
autonomía varias 
manipulaciones de 
objetos de manera 
eficaz tanto en 
juegos de 
cooperación-
oposición como en 
juegos de 
cooperación. 

Cri. EF. 3.1. 
Encadenar varias 
manipulaciones de 
objetos tanto en 
juegos de 
cooperación-
oposición como en 
juegos de 
cooperación. 

Cri. EF. 3.1. 
Comprender y 
resolver acciones 
motrices para 
ajustar los 
movimientos 
corporales a 
diferentes cambios 
de las condiciones 
de las situaciones 
de cooperación y 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.1. 
Comprender y 
resolver acciones 
motrices, con la 
ayuda docente, 
para ajustar los 
movimientos 
corporales a 
diferentes cambios 
de las condiciones 
de las situaciones 
de cooperación y 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.1. 
Realizar e 
identificar acciones 
motrices para 
ajustar los 
movimientos 
corporales a las 
demandas de las 
situaciones de 
cooperación y 
cooperación-
oposición.

Cri. EF. 3.2. 
Resolver retos 
tácticos 
elementales 
propios del juego y 
de actividades 
físicas, con o sin 
oposición, 
aplicando 
principios y reglas 
de acción para 
resolver las 
situaciones 
motrices, actuando 
de forma 
coordinada y 
cooperativa y 

Cri. EF. 3.2. 
Encadenar 
acciones de forma 
autónoma para 
resolver 
situaciones 
cooperativas y/o 
situaciones de 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.2. 
Encadenar 
acciones para 
resolver 
situaciones 
cooperativas y/o 
situaciones de 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.2. 
Comprender el 
sentido de los 
acontecimientos 
del juego y 
resolver con éxito 
situaciones 
sencillas en las 
que se realicen 
acciones motrices 
de cooperación y 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.2. 
Comprender el 
sentido de los 
acontecimientos 
del juego y 
resolver, con la 
ayuda docente, 
situaciones 
sencillas en las 
que se realicen 
acciones motrices 
de cooperación y 
cooperación-
oposición. 

Cri. EF. 3.2. 
Identificar el 
sentido del juego, 
en la práctica de 
actividades de 
cooperación y 
cooperación-
oposición, para 
adaptar su 
conducta motriz.



CEIP DE REFOXOS 
Educación Física 5º EP 

33 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

desempeñando las 
diferentes 
funciones 
implícitas en 
juegos y 
actividades. 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

Cri. EF. 4.1. 
Resolver 
encadenamientos 
de situaciones 
motrices con 
diversidad de 
estímulos y 
condicionantes 
espacio-
temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades 
motrices básicas y 
adaptándolas a las 
condiciones 
establecidas de 
forma eficaz, en 
actividades físico 
deportivas en el 
medio natural. 

Cri. EF. 4.1. 
Combinar con 
autonomía 
acciones motrices 
para adaptar su 
motricidad de 
forma segura a la 
incertidumbre de 
las actividades en 
el medio natural 
decodificando 
información y 
aprovechando las 
posibilidades del 
centro escolar. 

Cri. EF. 4.1. 
Combinar con la 
ayuda del docente, 
acciones motrices 
para adaptar su 
motricidad de 
forma segura a la 
incertidumbre de 
las actividades en 
el medio natural 
decodificando 
información y 
aprovechando las 
posibilidades del 
centro escolar. 

Cri. EF. 4.1. 
Comprender y 
resolver acciones 
motrices para 
adaptar su 
motricidad de 
forma segura a la 
incertidumbre de 
las actividades en 
el medio natural 
decodificando 
información y 
aprovechando las 
posibilidades del 
centro escolar. 

Cri. EF. 4.1. 
Comprender y 
resolver, con la 
ayuda docente, 
acciones motrices 
para adaptar su 
motricidad de 
forma segura a la 
incertidumbre de 
las actividades en 
el medio natural 
decodificando 
información y 
aprovechando las 
posibilidades del 
centro escolar. 

Cri. EF. 4.1. 
Realizar e 
identificar acciones 
motrices para 
adaptar su 
motricidad de 
forma segura a la 
incertidumbre de 
las actividades en 
el medio natural 
decodificando 
información y 
aprovechando las 
posibilidades del 
centro escolar.

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

Cri. EF. 5.1. 
Utilizar los 
recursos 
expresivos del 
cuerpo y el 
movimiento, de 
forma estética y 
creativa, 
comunicando 
sensaciones, 
emociones e ideas 
en acciones con 
intención artística 
o expresiva.

Cri. EF. 5.1. 
Combinar el uso 
de recursos 
expresivos del 
cuerpo y del 
movimiento para 
elaborar 
producciones con 
intención artística 
o expresiva.

Cri. EF. 5.1. 
Utilizar recursos 
expresivos del 
cuerpo y del 
movimiento para 
elaborar 
producciones con 
intención artística 
o expresiva.

Cri. EF. 5.1. 
Comprender el uso 
de recursos 
expresivos del 
cuerpo y del 
movimiento para 
elaborar 
producciones con 
intención artística 
o expresiva.

Cri. EF. 5.1. 
Comprender los 
recursos 
expresivos del 
cuerpo y del 
movimiento 
resolviendo 
estructuras 
rítmicas simples, 
canciones 
gesticuladas, 
juego simbólico, 
etc., para elaborar 
producciones con 

Cri. EF. 5.1. 
Conocer e 
identificar alguno 
de los recursos 
expresivos del 
cuerpo y del 
movimiento 
(usando 
estructuras 
rítmicas simples, 
canciones 
gesticuladas, juego 
simbólico…) para 
elaborar 
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

intención artística 
o expresiva.

producciones con 
intención artística o 
expresiva.

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

Cri. EF. 6.1. 
Relacionar y 
generalizar los 
conceptos 
específicos de 
educación física y 
los introducidos en 
otras áreas con la 
práctica de 
actividades físico 
deportivas y 
artístico 
expresivas. 

Cri. EF. 6.1. 
Relacionar y 
analizar 
contenidos propios 
de la Educación 
Física y los 
introducidos en 
otras áreas que 
tienen relación con 
el cuerpo humano 
y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.1. 
Identificar y 
analizar 
contenidos propios 
de la Educación 
Física y los 
introducidos en 
otras áreas que 
tienen relación con 
el cuerpo humano 
y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.1. 
Identificar 
contenidos propios 
de la Educación 
Física y los 
introducidos en 
otras áreas que 
tienen relación con 
el cuerpo humano 
y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.1. 
Identificar, 
globalmente y con 
ayuda, contenidos 
propios de la 
Educación Física y 
los introducidos en 
otras áreas que 
tienen relación con 
el cuerpo humano 
y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.1. 
Conocer, con 
ayuda, contenidos 
propios de la 
Educación Física y 
los introducidos en 
otras áreas que 
tienen relación con 
el cuerpo humano 
y con la actividad 
física.

Cri. EF. 6.2. 
Reconocer y 
argumentar los 
efectos que sobre 
la salud y el 
bienestar ejercen 
el ejercicio físico, 
la higiene, la 
alimentación, los 
hábitos posturales 
y las medidas de 
seguridad, 
manifestando una 
actitud 
responsable hacia 
uno mismo. 

Cri. EF. 6.2. 
Reconocer e 
interiorizar los 
efectos que sobre 
la salud y el 
bienestar ejercen 
el ejercicio físico, 
la higiene, la 
alimentación, los 
hábitos posturales 
y las medidas de 
seguridad, 
manifestando una 
actitud 
responsable hacia 
uno mismo. 

Cri. EF. 6.2. 
Reconocer e 
interiorizar la 
importancia de 
cumplir las normas 
referentes al 
cuidado del 
cuerpo, 
manifestando una 
actitud 
responsable hacia 
uno mismo. 

Cri. EF. 6.2. 
Reconocer la 
importancia de 
cumplir las normas 
referentes al 
cuidado del 
cuerpo. 

Cri. EF. 6.2. 
Mostrar interés por 
cumplir las normas 
referentes al 
cuidado del 
cuerpo. 

Cri. EF. 6.2. 
Mostrar interés por 
cumplir, con ayuda, 
las normas 
referentes al 
cuidado del 
cuerpo.

Cri. EF. 6.3. 
Mejorar el nivel de 
gestión de sus 
capacidades 
físicas, regulando 
y dosificando la 
intensidad y 
duración del 
esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus 
posibilidades y su 
relación con la 
salud. 

Cri. EF. 6.3. 
Mejorar, con la 
ayuda docente, el 
nivel de gestión de 
sus capacidades 
físicas, regulando 
y dosificando la 
intensidad y 
duración del 
esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus 
posibilidades y su 
relación con la 
salud. 

Cri. EF. 6.3. 
Experimentar el 
nivel de gestión de 
sus capacidades 
físicas, regulando 
y dosificando la 
intensidad y 
duración del 
esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus 
posibilidades y su 
relación con la 
salud. 

Cri. EF. 6.3. 
Iniciarse, a partir 
de conceptos 
básicos y la 
experimentación 
personal, en la 
gestión de sus 
capacidades 
físicas, regulando 
y dosificando la 
intensidad y 
duración del 
esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus 
posibilidades y su 
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º

relación con la 
salud. 

Cri. EF. 6.4. 
Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otros, tanto en su 
realidad corporal 
como en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés e iniciativa 
individual y trabajo 
en equipo. 

Cri. EF. 6.4. 
Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otros, tanto en su 
realidad corporal 
como en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés e iniciativa 
individual y trabajo 
en equipo. 

Cri. EF. 6.4. 
Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otros, tanto en su 
realidad corporal 
como en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés. 

Cri. EF. 6.4. 
Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otros, tanto en su 
realidad corporal 
como en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés. 

Cri. EF. 6.4. 
Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otros, tanto en su 
realidad corporal 
como en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés. 

Cri. EF. 6.4. 
Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otros, tanto en su 
realidad corporal 
como en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés.

Cri. EF. 6.5. 
Conocer, practicar 
y valorar la 
diversidad de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas 
y artísticas del 
contexto general y 
del entorno 
próximo aragonés 
manifestando 
respeto hacia el 
entorno y el medio 
natural en el que 
se desarrollan. 

Cri. EF. 6.5. 
Identificar y 
practicar la 
diversidad de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas 
y artísticas del 
contexto general y 
del entorno 
próximo aragonés, 
manifestando 
respeto hacia el 
entorno y el medio 
natural en el que 
se desarrollan. 

Cri. EF. 6.5. 
Conocer y 
practicar la 
diversidad de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas 
y artísticas del 
contexto cercano y 
del entorno 
próximo aragonés, 
manifestando 
respeto hacia el 
entorno y el medio 
natural en el que 
se desarrollan. 

Cri. EF. 6.5. 
Conocer y 
practicar la 
diversidad de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas 
y artísticas del 
contexto cercano y 
del entorno 
próximo aragonés. 

Cri. EF. 6.5. 
Conocer 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas 
y artísticas, así 
como sus normas 
básicas y 
características. 

Cri. EF. 6.5. 
Conocer y practicar 
diferentes juegos 
infantiles 
populares.

Cri. EF. 6.6. 
Extraer y elaborar 
información 
relacionada con 
temas de interés 
(actividades, 
proyectos, visitas, 
experiencias, etc.) 
y compartirla, 
utilizando fuentes 
de información 
determinadas y 
haciendo uso de 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación 
como recurso de 
apoyo al área para 
generar 
conocimiento 
relacionado con la 
participación en la 
actividad física de 
manera regular. 

Cri. EF. 6.6. 
Extraer y elaborar 
información 
relacionada con 
temas de interés 
(actividades, 
proyectos, visitas, 
experiencias, etc.) 
y compartirla, 
utilizando fuentes 
de información 
determinadas y 
haciendo uso de 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación 
como recurso de 
apoyo al área. 

En cada avaliación: 
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FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE  

NA CALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación del 
traballo competencial 

40 

Probas de avaliación escritas 30 

Evidencias dos estándares de 
aprendizaxe 

30 

Calificación total 

A final de curso: 

PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

1.ª Avaliación 30 

2.ª Avaliación 30 

3.ª Avaliación 40 

Calificación 
total 

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecuencia dos seus resultados. 

Entre as dúas primeiras semanas de clase levarán a cabo diferentes observacións e 

probas de avaliación inicial para, a través delas, comprobar o nivel de competencias curriculares 

que cada alumno posúe despois do verán.  
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As mesmas consistirán na realización de diferentes exercicios de recordo dos contidos e 

procedementos máis importantes traballados no curso anterior, que potencien a aprendizaxe das 

competencias craves determinadas na LOMCE. 

Destas probas obteranse varios resultados que nos darán luz para comezar o curso no 

punto de partida en que se atope a maioría do alumnado e promover actuacións e traballos 

individualizados e/ou colectivos para cada un ofrecidos a aqueles alumnos/as que o necesiten. 

Así mesmo poderemos decidir neste momento que alumnado será obxecto de apoio por 

parte dalgún especialista (AL), consultado e consensuado co DO ou cal deles necesitará RE ou 

ACS e en que área necesitarao. 

A través dela poderemos elaborar unha descrición do grupo contestándonos entre outras a 

unha serie de cuestións do tipo: 

1. Número de alumnos 

2. Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con 

facilidade de actividade …) 

3. Que fortalezas ten no grupo en canto ao 

desenvolvemento de obxectivos curriculares?  

4. Que necesidades ten o grupo e como se van 

abordar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, xestión de aula, estratexias de 

seguimento da eficacia de medidas ...) 

5. Que fortalezas se identifican no grupo en canto a 

aspectos competenciais? 

Medidas de atención á diversidade. 

Para levar a cabo un plan específico de medias de atención á diversidade e á inclusión do 

alumnado e máis especificamente do alumnado con algún tipo de necesidade especifica de apoio 

educativo (N.E.A.E.) partiremos da avaliación inicial levada a cabo nas 2 primeiras semanas do 

curso e descrita as súas actuacións no punto 9 desta programación anual. 

Despois de elaborar a descrición do grupo unha vez realizada a avaliación inicial, 

deberemos recoller as necesidades individuais de cada alumno/a, así como as necesidades 

grupais da aula en xeral.  

Neste punto podemos servirnos dunha serie de cuestións que podemos contestarnos do 

tipo: 

1. Cales son os alumnos que necesitan un maior 

seguimento ou persoalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe? (Ter en 

conta aos alumnos con necesidades educativas, con altas capacidades, e outras con 
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necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, 

pola súa historia familiar...). 

2. Que medidas organizativas imos adoptar? 

(Planificación de reforzos, localización de espazos, xestión de tempos grupais para 

favorecer a intervención individual). 

3. Que medidas curriculares imos adoptar? Que 

recursos imos empregar? 

4. Que modelo de seguimento imos utilizar con cada 

un/a de eles? 

5. Cada canto e como imos avaliar os seus progresos? 

Así mesmo poderemos decidir que alumnado será obxecto de apoio por parte dalgún 

especialista (Ao)/Ao), consultado e consensuado co DO ou cal deles necesitará RE ou ACS e en 

que área necesitarao. 

Concreción dos elementos transversais. 

A concreción dos elementos transversais, realizaranse a través de tódalas áreas, sempre tendo en 

conta as circunstancias actuais. 

Actividades complementarias e extraescolares programadas. 

As actividades que levarán a cabo ao longo do curso, tanto complementarias como 

extraescolares, quedan reflectidas na Programación Xeral Anual (PXA), aprobadas por todo o 

Claustro de profesores/as e polo Consello Escolar do Centro. 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

Neste apartado pretendo promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e 

o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica

proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan avaliar o funcionamento do programado 

na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo proponse unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no 

seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 
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ASPECTOS A AVALIAR 
A 

DESTACAR… 
A 

MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

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 

Atención á diversidade 
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Temporalización 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

Obxectivos desta adaptación. 
6. Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a

transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.

7. Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

8. Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da

avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes

imprescindibles do curso anterior.

9. Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación

inicial.

10. Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo

o alumnado.

Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non 

se impartiron no curso 2019/2020. 

Os nenos que no curso pasado estaban en cuarto, pois acadaron en principio tódalas aprendizaxes 

necesarias. Presentan unha normal evolución psicomotriz. Todo isto é debido a que tódolos/as nenos viven 

en casas e contan cunha finca para poder moverse. 

Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 

finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 

En liñas xerais, os resultados foron positivos, xa que permitiu facer unha idea de conxunto da aula e poder 

levar a cabo unha intervención mais individualizada. O único que falla é a falta de rutinas. 

Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar. 

Revisión dos obxectivos de area ou materia

Os obxectivos desta área non se modifican. 
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Revisión das competencias clave

As competencias clave non se modifican. 

Revisión dos contidos

Traballaranse os contidos establecidos no curso. 

Adaptacións necesarias á docencia non presencial 

Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena.

No caso de ter algún alumno/a en corentena, seguiremos impartindo contidos a través da aula virtual do 

colexio e a través da aplicación FALEMOS. 

Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases 

presenciais.

Chegado o caso da suspensión das clases seguiremos impartindo as clases a través da aula virtual do colexio 

e a través da aplicación FALEMOS. 

Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial.

Todos os traballos feitos a través da aula virtual serán avaliados. 

Revisión do desenvolvemento da addenda 
A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de coordinación do 2º trimestre e segundo o seu 

resultado procederase á súa actualización. 



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).
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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).



• PRESENTACIÓN DA UNIDADE 9

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).


	Programación_5º EP_2020-21
	Programación Inglés 5º EP.20_21
	Programación Música 5º EP.20_21
	-ARTS AND CRAFTS 5 º & 6º (2020.21)
	Programación 5ºEP_EF
	PROGRAMACIÓN RELIXIÓN PRIMARIA 2020.21



