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DISCIPLINAS LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO  
 
INICIACIÓN Á LINGUA FRANCESA 
 
,  

ÁREA INICIACIÓN Á LINGUA FRANCESA I CURSO CUARTO E SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compet. Actividades a desenvolver 
A 
B 
D 
F 

- Escoitar, falar e conversar. 
- Ler e escribir. 
- Coñecemento da lingua: uso e 

aprendizaxe. 
- Aspectos socioculturais e consciencia 

intercultural. 
- Audición, pronuncia e escritura das letras 

e de palabras francesas. 
- Audición e repetición de palabras e frases. 
- Escritura de presentacións en 1ª, 2ª e 3ª 

persoa do singular. 
- Audicións e repeticións de saudos e 

presentacións. 
- Audicións e repeticións de nomes 

franceses. 
- Audicións sobre os números. 
- Escoita de audicións sobre o material 

escolar e as cores. 
- Lectura de textos sobre a familia e os 

animais. 
- Lectura de frase para discriminar 

verdadeiro/falso. 
- Escoita de audicións, lectura e escritura 

das diferentes horas do dia e os números. 
- Audicións e frases orais sobre os horarios 

escolares, as materias, os dias, os meses, 
as estacións, o tempo, o aniversario. 

- Escoita de audicións e actividades de 
descrición física e da personalidade, o 
corpo humano, as actividades de tempo 
libre e a expresión dos gustos. 
 

- Presentarse e preguntar a alguén como 
se chama. 

- Saber recoñecer e describir a cor dun 
obxecto. 

- Contar ata 20.  
- Os días da semana.  
- Preguntar e dicir a idade. 
- Preguntar e responder como se está, e 

dar unha explicación. 
- Deletrear 

- Preséntase e pregunta o nome aos demáis. 
 

- CCL 
- CAA 

Lectura comprensiva de textos breves, contos, 
cómics e historias. 
Redacción de textos seguindo un modelo. 
Lectura de textos diversos. 
As cancións e o teatro. 
Lectura comprensiva de textos breves, contos, 
cómics e historias de temas afíns ao 
alumnado. 
Insístese na comprensión global do texto e 
especialmente na de aspectos máis concretos. 
Trabállase o vocabulario, en particular as 
palabras crave que puidesen dificultar a 
comprensión xeral do texto.  
A partir de terceiro de primaria xa se pode, 
paulatinamente, comezar a relacionar o 
vocabulario entre as tres linguas de estudo do 
centro. 
Redacción de textos curtos seguindo un 
modelo 
Se parte dun texto basee que constitúe 
normalmente a tarefa final da unidade do 
método.  
Lectura de textos diversos 
As cancións e o teatro 
As cancións forman parte da cultura de todos 
os pobos. Utilizar cancións e teatro na aula é 
unha forma de aproveitar o potencial  
motivador que posúen e son máis fáciles de 
lembrar que os textos escritos. Son unha 
ferramenta extraordinaria para reforzar a 
comprensión, a memorización, a pronuncia, a 
gramática e a expresión. 
Aula virtual. Con esta ferramenta preténdese 

- Conta ata 20. 
- Coñece e expresa o alfabeto. 
- Deletrea palabras. 

 

- CCL 
- CCL 
- CCC 

 

- Pregunta e expresa idades 
- Pregunta e responde como se atopa e 

argumenta a resposta. 

- CCL 
- CAA 
- CMCT 

 

- Expresa os días da semana. 
- Recoñece e describe a cor dun obxecto. 

 

- CSC 
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que os alumnos poidan reforzar en casa, de 
forma autónoma e partindo do seu propio 
nivel, a competencia en comunicación 
lingüística. 
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DISCIPLINAS LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO  
 
INICIACIÓN Á ROBÓTICA ROB 

 

ÁREA INICIACIÓN Á ROBÓTICA I CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1: O TRABALLO EN EQUIPO E A COOPERACIÓN 
 A, B, C 

 
LEC-RO-B1.1-O traballo cooperativo . 
LEC-RO-B1.2-Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 
LEC-RO-B1.3-Asunción de responsabilidades e 
das consecuencias das súas accións. 

LEC-RO-B1.1-Colabora cos demais 
compañeiros e compañeiras, asumindo 
roles e chegando a acordos para 
resolución dos retos plantexados. 

LEC-RO-B.1.1.1-Acepta as 
responsabilidades que lle asignan 
(acordan) dentro do equipo 
cooperativo para o traballo cos robots.  

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 

Descubrimos a área, creamos e traballamos os 
equipos cooperativos. 
Coñecemos os robots beebot , codey rocky e 
lego wedo. 
Superamos retos robóticos no equipo co 
beebot. 
Superamos retos robóticos no equipo co 
codey rocky. 
Creamos programacións lóxicas para probar o 
robot de lego. 
Elaboramos e programamos un robot usando 
"lego wedo". 
Participamos no "gran concurso" de robots co 
lego de fin de curso. 
 
 

 

LEC-RO-B.1.1.2-Coida, respecta as 
normas de uso e seguridade e recolle o 
material (robots e outras ferramentas) 
empregadas durante o traballo nas 
sesións de robótica. 

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 

LEC-RO-B.1.1.3-Soluciona os conflitos 
que xurdan (dentro e fora do seu 
equipo), de forma dialogada chegando 
a acordos de mínimos. 

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 LEC-RO-B.1.1.4-Amosa boa disposición 

á hora de traballar tanto 
individualmente como en grupo. 

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 A, B, C, E 

 
LEC-RO-B.1.4-O diálogo como vía para chegar a 
acordos. 
LEC-RO-B.1.5-O respecto ós demais e ás súas 
opinións. 

LEC-RO-B1.2-Participar en intereacións 
orais entre iguais respectando as 
opinións dos outros e as quendas de 
palabra. 

LEC-RO-B.1.2.1-Expón de forma oral, 
con claridade e concreción, ideas ou 
estratexias para solucionar os retos 
robóticos plantexados. 
 

CSC 
CCL 

CMCT 

LEC-RO-B.1.2.2-Respecta as opinións, 
as quendas de palabras e ideas 
aportadas polos demais ante os retos 
robóticos plantexados. 

CSC 
CCL 

CMCT 
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BLOQUE 2: USO DE ROBOTS EDUCATIVOS  

A, E, C 
 

LEC-RO-B.2.1-O nome e accións que permiten 
facer diferentes robots educativos (lego wedo, 
codey rocky, beebot)  
LEC-RO-B.2.2-Instrucións básicas dos diferentes 
robots educativos empregados na aula.  
 

LEC-RO-B2.1-Descubrir a escrutura e 
funcionamento dos robots educativos. 

LEC-RO-B.2.1.1-Coñece o 
funcionamento básico dos robots 
beebot, wedo, codey rocky.  
 

CMCT 
CAA 

LEC-RO-B.2.1.2-Propón usos creativos 
para empregar os robots educativos 
traballados na aula en situacións e 
contextos novos. 

CMCT 
CAA 

LEC-RO-B.2.1.3-Consegue axustar e 
adaptar a velocidade dos robots ós 
parámetros espazo-temporal que 
require o obxectivo da activade. 

CMCT 
CAA 

B,G 
 

LEC-RO-B.2.3-Lectura comprensiva de textos con 
instruccións ou pasos para facer funcionar un 
robot. 
 

LEC-RO-B2.2-Seguir instrucións e pasos 
para reproducir accións que levan a 
cabo con robots e observar se o 
resultado se corresponde co agardado. 

LEC-RO-B.2.2.1-Planifica e executa 
unha secuencia de comandos 
(instruccions) cos robots educativos, 
para dirixilos ó lugar indicado ou 
solucionar o reto plantexado. 

CSIEE 
CMCT 

CD 

LEC-RO-B.2.2.2-Valora críticamente o 
resultado de aplicar o codigo de 
comandos deseñado, variándoo a 
través da estratexia de ensaio-erro. 

CSIEE 
CMCT 

LEC-RO-B.2.2.3-Aplica coñecementos 
lóxicos, físicos e matemáticos que 
posúe para deseñar estratexias que 
permitan solucionar os retos 
robóticos.  

CSIEE 
CMCT 

B, E, G LEC-RO-B.2.4-Creacion de esquemas ou 
diagramas básicos que plasman o desprazamento 
ou instrucións para o funciomento dun robot. 

LEC-RO-B2.3-Crear diagramas ou 
esquemas para plasmar as accións que 
levarán a cabo os robots, facendo 
modificacións sobre o mesmo cando 
sexa preciso. 

LEC-RO-B.2.3.1-Plasma de forma 
gráfica (esquemas ou diagramas) con 
claridade, as secuencias de comandos 
deseñadas para solucionar un reto 
robótico plantexado, usando notacións 
inventadas pero claras para os demais. 

CSIEE 
CMCT 
CAA 
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LEC-RO-B.2.3.2-Aplica modificacións ós 
diagramas creados con secuencias de 
comandos, ben para usar notacións 
acordadas ou para rectificar os 
comandos introducidos, como 
resultado da observación dos erros de 
execución. 

CSIEE 
CMCT 
CAA 

 
 

BLOQUE 3: PROXECTOS/RETOS DE ROBÓTICA 
 

A, B, C, G LEC-RO-B.3.1-O método ciéntifico (plantexar 
hipóteses e comprobalas). 
LEC-RO-B.3.2-Lectura comprensiva de textos con 
instruccións. 
LEC-RO-B.3.3-Vocabulario básico do ámbito 
tecnolóxico. 

LEC-RO-B3.1-Plantexar hipóteses, 
organizarse segundo diferentes 
estratexias e comprobar o resultado de 
aplicar as mesmas, nos proxectos/retos 
de robótica plantexados. 

LEC-RO-B.3.1.1-Plantexa hipóteses ante 
un reto robótico, explicando de forma 
oral ou gráfica os resultados que cre 
sucederán.  
 

CCL 
CSIEE 
CSC 

LEC-RO-B.3.1.2-Verifica a validez das 
súas hipóteses unha vez posta en 
práctica a estratexia planificada para a 
resolución dun reto robótico, facendo 
as modificacións na mesma que sexan 
precisas. 

CCL 
CSIEE 
CSC 

G,I LEC-RO-B.3.4-Internet como fonte de 
información. 
LEC-RO-B.3.5-Riscos e normas de seguridade no 
uso de internet. 

LEC-RO-B3.2-Usar internet como fonte 
de información para os proxectos/retos 
plantexados. 

LEC-RO-B.3.2.1-Usa internet, 
respectando normas de seguridade 
básicas, para atopar información ou 
respostas que precise para a resolución 
de retos robóticos. 

CD 
CAA 

A,B,C LEC-RO-B.3.6-Os erros como fonte de 
aprendizaxe. 
LEC-RO-B.3.7-Reelaboración das estratexias 
plantexadas inicialmente a partir dos erros 
detectados. 

LEC-RO-B3.3-Verificar o funcionamento 
das propostas e cambios realizadas para 
o proxecto/reto. 

LEC-RO-B.3.3.1-Asume os erros como 
unha fonte de mellora e aprendizaxe 
constante e punto de partida para 
correxir os proxectos plantexados e 
executados. 

CSIEE 
CAA 

LEC-RO-B.3.3.2-Ante un erro detectado 
no funcionamento dun robot ou das 
instruccións introducidas localízao e 
busca unha solución. 

CSIEE 
CAA 

G, I LEC-RO-B.3.8-As vías tecnolóxicas de 
comunicación coa comunidade. Uso seguro e 
respectuoso das mesmas. 

LEC-RO-B3.4-Difundir proxectos 
desenvolvidos na aula entre a 
comunidade e coñecer proxectos 
difundidos por outros. 

LEC-RO-B.3.4.1-Usa google drive ou 
outro lugar de almacenamento na 
nube, empregando a conta da aula, 
para almacenar e compartir as 
estratexias e liñas de comandos 
deseñadas. 

CSC 
CCEC 

  CD 
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ÁREA INICIACIÓN Á ROBÓTICA II CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1: O TRABALLO EN EQUIPO E A COOPERACIÓN 
 

A, B, C 
 

LEC-RO-B1.1-O traballo cooperativo. 
LEC-RO-B1.2-Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 
LEC-RO-B1.3-Asunción de responsabilidades e 
das consecuencias das súas accións. 

LEC-RO-B1.1-Colabora cos demais 
compañeiros e compañeiras, asumindo 
roles e chegando a acordos para resolución 
dos retos plantexados. 

LEC-RO-B.1.1.1-Acepta as responsabilidades que 
lle asignan (acordan) dentro do equipo 
cooperativo para o traballo cos robots.  

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 

Descubrimos a área, creamos e traballamos os 
equipos cooperativos. 
Coñecemos os robots codey rocky e  m-bot. 
Familiarizámonos co entorno de traballo de 
m-block e eleximos o robot a montar. 
Montamos os robots seguindo as instruccións 
e creamos programacións lóxicas para probar 
os robots (sensores, zumbadores…). 
Creamos un xogo de tirar penantis con m-bot 
(ou scratch) e manexamos o m-bot con 
mblock. 
Creamos un xogo de tenis con m-bot (ou 
scratch) e manexamos o m-bot con mblock. 
Participamos no "gran reto robótico" de fin de 
curso con m-bots. 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEC-RO-B.1.1.2-Coida, respecta as normas de uso 
e seguridade e recolle o material (robots e outras 
ferramentas) empregadas durante o traballo nas 
sesións de robótica. 

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 

LEC-RO-B.1.1.3-Soluciona os conflitos que xurdan 
(dentro e fora do seu equipo), de forma 
dialogada chegando a acordos de mínimos. 

CSC  
CSIEE 
CAA 

CMCT 
 LEC-RO-B.1.1.4-Amosa boa disposición á hora de 

traballar tanto individualmente como en grupo. 
CSC  

CSIEE 
CAA 

CMCT 
 

A, B, C, E 
 

LEC-RO-B.1.4-O diálogo como vía para chegar 
a acordos. 
LEC-RO-B.1.5-O respecto ós demais e ás súas 
opinións. 

LEC-RO-B1.2-Participar en intereacións 
orais entre iguais respectando as opinións 
dos outros e as quendas de palabra. 

LEC-RO-B.1.2.1-Expón de forma oral, con 
claridade e concreción, ideas ou estratexias para 
solucionar os retos robóticos plantexados. 
 

CSC 
CCL 

CMCT 

LEC-RO-B.1.2.2-Respecta as opinións, as quendas 
de palabras e ideas aportadas polos demais ante 
os retos robóticos plantexados. 

CSC 
CCL 

CMCT 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN E CONTROL DO M-BOT CON M-BLOCK 
B, E, G, I 

 
LEC-RO-B.2.1-Os gráficos e diagramas de 
forma lóxicos, usando convencións acordadas 
por todos.  
LEC-RO-B.2.2-Mapas conceptuais.  

LEC-RO-B2.1- Interpretar e representar 
mediante gráficos ou diagramas os 
diferentes momentos da progamación dun 
robot.  

LEC-RO-B.2.1.1- Crear un esquema ou diagrama 
básico, de forma clara e limpa, para planificar as 
accións que debe facer e programarse no m-bot.  
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

CSIEE 

 

LEC-RO-B.2.1.2- Interpretar un esquema ou 
diagrama con instrucións para a programación de 
accións en m-block para o m-bot.  

CCL 
CMCT 
CAA 



9 

 

 

 

    

 
 

E, G, I LEC-RO-B.2.3- Funcionamento básico do 
programa m-block e a súa conexión cos m- 
bot. 
LEC-RO-B.2.4-A linguaxe de programación do 
m-block (scratch). 

LEC-RO-B2.2- Coñecer de forma básica os 
elementos da linguaxe de programación 
dun robot educativo. 

LEC-RO-B.2.2.1- Idenficar, coñecer e empregar as 
instruccións básicas de m-block (bloques) para o 
seu uso nos xogos (programas a crear) e o seu 
uso con m-bot. 

CCL 
CMCT 
CAA 

CSIEE 
CD 

B, E, G, I 
 

LEC-RO-B.2.5- Uso práctico dos bloques da 
linguaxe de programación do m-block 
(scratch) e as relacións lóxicas existentes entre 

eles.  
LEC-RO-B.2.6-O m-bot, funcionamento, 
normas de seguridade e coidado do mesmo.  
 
 
 

LEC-RO-B2.3- Resolver problemas sinxelos 
programando bloques e instruccións 
báiscas da linguaxe de programación dun 
robot educativo.  
 
 

LEC-RO-B.2.3.1- Usar os diferentes elementos de 
programación de m-block para solucionar 
pequenos problemas, localizando os diferentes 
bloques de control e lóxicos segundo as 
necesidades en cada caso.  
 
 

CMCT 
CAA 

CSIEE 
CD  

LEC-RO-B.2.3.2- Dividir grandes retos 
(problemas) de programación con m-block 
noutros máis pequenos para poder solucionalos 
de forma secuencial.  
 

CMCT 
CAA 

CSIEE 
CD 

LEC-RO-B.2.3.3-Aplica coñecementos lóxicos, 
físicos e matemáticos que posúe para deseñar 
estratexias que permitan solucionar os retos 
robóticos. 

CMCT 
CAA 

CSIEE 
CD 

BLOQUE 3: PROXECTOS/RETOS DE ROBÓTICA 
 A, B, C, G LEC-RO-B.3.1-O método ciéntifico (plantexar 

hipóteses e comprobalas). 
LEC-RO-B.3.2-Lectura comprensiva de textos 
con instruccións. 
LEC-RO-B.3.3-Vocabulario básico do ámbito 
tecnolóxico. 

LEC-RO-B3.1-Plantexar hipóteses, 
organizarse segundo diferentes estratexias 
e comprobar o resultado de aplicar as 
mesmas, nos proxectos/retos de robótica 
plantexados. 

LEC-RO-B.3.1.1-Plantexa hipóteses ante un reto 
robótico, explicando de forma oral ou gráfica os 
resultados que cre sucederán.  
 

CCL 
CSIEE 
CSC 

 

LEC-RO-B.3.1.2-Verifica a validez das súas 
hipóteses unha vez posta en práctica a estratexia 
planificada para a resolución dun reto robótico, 
facendo as modificacións na mesma que sexan 
precisas. 

CCL 
CSIEE 
CSC 

G,I LEC-RO-B.3.4-Internet como fonte de 
información. 
LEC-RO-B.3.5-Riscos e normas de seguridade 
no uso de internet. 

LEC-RO-B3.2-Usar internet como fonte de 
información para os proxectos/retos 
plantexados. 

LEC-RO-B.3.2.1-Usa internet, respectando 
normas de seguridade básicas, para atopar 
información ou respostas que precise para a 
resolución de retos robóticos. 

CD 
CAA 

LEC-RO-B.3.2.2-Usa internet para buscar axuda 
sobre formas de codificar diferentes 
instructucións cos robots (m-block para mbot). 

CAA 
CD 

A,B,C LEC-RO-B.3.6-Os erros como fonte de 
aprendizaxe. 
LEC-RO-B.3.7-Reelaboración das estratexias 

LEC-RO-B3.3-Verificar o funcionamento das 
propostas e cambios realizadas para o 
proxecto/reto. 

LEC-RO-B.3.3.1-Asume os erros como unha fonte 
de mellora e aprendizaxe constante e punto de 
partida para correxir os proxectos plantexados e 

CSIEE 
CAA 
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plantexadas inicialmente a partir dos erros 
detectados. 

executados. 

LEC-RO-B.3.3.2-Ante un erro detectado no 
funcionamento dun robot ou das instruccións 
introducidas localízao e busca unha solución. 

CSIEE 
  CAA 

G, I LEC-RO-B.3.8-As vías tecnolóxicas de 
comunicación coa comunidade. Uso seguro e 
respectuoso das mesmas. 

LEC-RO-B3.4-Difundir proxectos 
desenvolvidos na aula entre a comunidade 
e coñecer proxectos difundidos por outros. 

LEC-RO-B.3.4.1-Usa google drive ou outro lugar 
de almacenamento na nube, empregando a 
conta da aula, para almacenar e compartir as 
estratexias e liñas de comandos deseñadas. 

CSC 
CCEC 

CD 

LEC-RO-B.3.4.2-Atopa proxectos (códigos) 
deseñados por outros na rede, e partindo deles, 
elabora un novo código mellorado, valorando e 
respectando os dereitos de autor e facendo unha 
primeira aproximación as licencias de autor. 
(Creative Comons). 

CSC 
CCEC 

CD 
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DISCIPLINAS LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO  
 
INICIACIÓN Á LINGUAXE RADIOFÓNICA ROB 

 

ÁREA INICIACIÓN Á LINGUAXE RADIOFÓNICA I CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 
 A 
 B 
 E 
 I 

Comprensión e expresión de mensaxes 
verbais. 
Estratexias e normas para o intercambio 
comunicativo. 

Mellorar a  vocalización e entoación; 
aprendendo a expresarse oralmente de 
forma correcta. 

Expresa ideas e opinións con 
claridade. 
Aplica as normas sociocomunicativas. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

Documentarse sobre; temas de debate, 
persoas pertencentes á comunidade 
educativa que destacan polos seus 
desempeños laborais, persoas 
salientables pola súa contribución ao 
mundo da arte ou da cultura próximas á 
nosa contorna. 
Elaboración de entrevistas. 
Elaboración de enquisas; gustos dos 
lectores da nosa biblioteca escolar, xogos 
de mesa máis entretidos, utilización do 
tempo dos alumnos… 
Elaboración de textos con diferentes 
estructuras atendendo ás diferentes 
conmemoracións que teñen lugar; 
adiviñas, contos, refráns, poemas, 
meigallos… 
Elaboración de programas concurso 
facendo partícipe á comunidade escolar; 
emisión de contos inacabados para 
inventar un final, contos con catro 
palabras, adiviñas  
Preparar debates, participar deles, facer 
de mediadores; sobre diferentes 
temáticas de interese. 
Emitir información sobre as actividades 
culturais que se levan a cabo no  noso 
concello. 
Elaborar cuñas publicitarias sobre eventos 
do colexio. 
Gravación das diferentes producións. 
 

 A 
 B 
 C 

Información das distintas actividades que se 
desenvolven na comunidade educativa. 

Establecer un medio de comunicación 
capaz de informar sobre as diversas 
actividades que se desenvolven dentro dos 
labores académicos e da comunidade 
educativa en xeral. 
 

Selecciona información de certo 
interese  para a comunidade 
educativa. 
Expresa de forma clara e con 
vocabulario axeitado á súa idade as 
distintas informacións. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

 E 
 

Os micrófonos. 
Os  audífonos. 
A consola (centro onde converxen todos os 
sinais de audio e é nela onde se controlan os 
niveis, as  ecualizaciones). 
Os efectos. 
A gravadora análoga dixital 
A  máquina gravadora. 
Mesturadora- studio  recorder 
Os  discs  compactos 
 

Achegarse ao funcionamento da radio e os 
seus elementos. 

Emprega o vocabulario axeitado para 
expresarse con progresiva precisión. 
Manipula e identifica algúns 
elementos da radio e a súa utilidade. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.D. 

 B 
 E 
 G 
 O 

 

Estratexias para establecer unha 
temporalización. 
Áreas da institución. 

Desenvolver unha programación, seguindo 
un modelo, tratando de facer partícipes a 
algunhas das áreas da institución. 

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

X C.A.A. 
C. 

 I 

 J 
 

Valoración das tecnoloxías como ferramenta  
de comunicación. 

Valorar a importancia das novas 
tecnoloxías e o seu uso na comunicación. 
 

Usa con axuda as novas tecnoloxías e 
comunica información a través delas. 

X C.A.A. 
C.D. 

 B 
 I 

 

Coñecemento e uso das diferentes técnicas, 
instrumentos e estratexias para a recollida de 
información. 

Aprender a utilizar distintas fontes para 
atopar información. 

Recolle información usando diferentes 
instrumentos así como estratexias e 
técnicas diversas.  

X C.A.A. 
C.M.C.C.T 
C.D.. 
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 A 
 C 
 D 
 M 

 

Valoración da radio como ferramenta de 
difusión e como instrumento de aprendizaxe. 
Observación e manipulación dos elementos 
da radio para o seu funcionamento. 
Expresión de ideas, opinións, sentimentos, 
inquedanzas… utilizando como valor 
fundamental o respecto. 

Brindar un espazo creativo para que os 
mozos e os demais axentes educativos 
plasmen as súas vivencias, crenzas, 
problemas, conflitos, crises e solucións 
como propostas e os esforzos de 
convivencia sexan  socializados. 

Aplica as normas sociocomunicativas; 
escoita atenta, espera de quendas, 
respecto polas demáis opinións. 
Exprésase con claridade e coherencia. 
Emprega o vocabulario  axeitado á súa 
idade con progresiva precisión. 

X c.s.c. 
C.C.L. 
C.A.A. 
 

 
 
 

 A 
 B 
 D 
 M 

 
 

A cooperación e o diálogo como valores 
básicos do traballo en equipo. 
Hábitos de traballo e responsabilidade. 
Valoración do esforzo. 
 

Fomentar o traballo cooperativo. Responsabilízase do seu traballo. 
Mostra respecto polas producións dos 
demáis. 
Alenta aos compañeiros e 
compañeiras e aplaude os seus 
esforzos. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

 B 
 E 
 F 

 

Valoración da literatura como vehículo de 
comunicación e como recurso de lecer 
persoal. 
Valoración das propias produccións e as 
alleas. 
Creación de diferentes tipos de textos. 
Recitado e dramatizacións de poemas e textos 
conn ritmo, entoación e dicción apropiados. 

Mellorar e fortalecer o desempeño 
lingüístico (comprensión e produción de 
textos). 

Elabora diferentes tipos de textos; 
enquisas, entrevistas, novas, adiviñas… 
con coherencia, imitando modelos e 
reprodúceos adecuándose ao 
discurso. 

X C.C.L. 
c.A.A. 
C.C.E.C. 

 B 
 C 
 D 
 E 

 

Participación en situacións de comunicación 
utilizando un discurso cunha secuencia lineal 
sinxela e cunha  linguaxe oral efectiva. 
Expresión de mensaxes orais con un ton de 
voz que complemente o significado da 
mensaxe. 

Producir correctamente mensaxes orais, 
expresar a súa espontaneidade 
comunicativa e ser protagonistas nesta 
acción cultural. 

Participa activa e espontaneamente 
nos debates e tertulias. 
Dramatiza acorde ao discurso. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 
C.S.I.E.E. 

 B 
 E 
 H 

 

Textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos… 
Dramatizacións. 

Coñecer as diferentes tipoloxías textuais: 
textos xornalísticos,  instructivos, 
narrativos, dramáticos, etc. 

Organiza o discurso adaptándose aos 
diferentes modos discursivos; narra, 
expoñer, dialogar, describir… 

X C.C.L. 
C.A.A. 
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ÁREA INICIACIÓN Á LINGUAXE RADIOFÓNICA II CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 
 A 
 B 
 E 
 i 
  

Comprensión e expresión de mensaxes 
verbais. 
Estratexias e normas para o intercambio 
comunicativo. 

Mellorar a  vocalización e entoación; 
aprendendo a expresarse oralmente de 
forma correcta. 

Expresar ideas e opinións con 
claridade. 
Aplica as normas sociocomunicativas. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

Documentarse sobre; temas de debate, 
persoas pertencentes á comunidade 
educativa que destacan polos seus 
desempeños laborais, persoas salientables 
pola súa contribución ao mundo da arte ou 
da cultura próximas á nosa contorna. 
Elaboración de entrevistas. 
Elaboración de enquisas; gustos dos 
lectores da nosa biblioteca escolar, xogos 
de mesa máis entretidos, utilización do 
tempo dos alumnos… 
Elaboración de textos con diferentes 
estructuras atendendo ás diferentes 
conmemoracións que teñen lugar; 
adiviñas, contos, refráns, poemas, 
meigallos… 
Elaboración de programas concurso 
facendo partícipe á comunidade escolar; 
emisión de contos inacabados para 
inventar un final, contos con catro 
palabras, adiviñas  
Preparar debates, participar deles, facer de 
mediadores; sobre diferentes temáticas de 
interese. 
Emitir información sobre as actividades 
culturais que se levan a cabo no  noso 
concello. 
Elaborar cuñas publicitarias sobre eventos 
do colexio. 
Gravación das diferentes producións. 
 

 

 

 

 A 
 B 
 c 

Información das distintas actividades que se 
desenvolven na comunidade educativa. 

Establecer un medio de comunicación 
capaz de informar sobre as diversas 
actividades que se desenvolven dentro dos 
labores académicos e da comunidade 
educativa en xeral. 
 

Selecciona información relevante para 
a comunidade educativa. 
Expresa de forma clara e con 
vocabulario axeitado as distintas 
informacións. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

 E 
 

Os micrófonos. 
Os  audífonos. 
A consola (centro onde converxen todos os 
sinais de audio e é nela onde se controlan os 
niveis, as  ecualizaciones). 
Os efectos. 
A gravadora análoga dixital 
A  maquina gravadora. 
Mesturadora- studio  recorder 
Os  discs  compactos 
 

Coñecer o funcionamento da radio e os 
seus elementos. 

Emprega o vocabulario axeitado para 
expresarse con progresiva precisión. 
Manipula e identifica algúns 
elementos da radio e a súa utilidade. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.D. 

 B 
 E 
 G 
 O 

 

Estratexias para establecer unha 
temporalización. 
Áreas da institución. 

Desenvolver unha programación semanal, 
mensual e anual, para facer partícipes a 
todas as áreas da institución 

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

X C.A.A. 

 I 

 J 
 

Valoración das tecnoloxías como ferramenta  
de comunicación. 

Valorar a importancia das novas 
tecnoloxías e o seu uso na comunicación. 
 

Usa con axuda as novas tecnoloxías e 
comunica información a través delas. 

X C.A.A. 
C.D. 

 B 
 I 

 

Coñecemento e uso das diferentes técnicas, 
instrumentos e estratexias para a recollida de 
información. 

Aprender a utilizar distintas fontes para 
atopar información. 

Recolle información usando diferentes 
instrumentos así como estratexias e 
técnicas diversas.  

X C.A.A. 
C.M.C.C.T 

C.D.. 

 A 
 C 
 D 
 M 

 

Valoración da radio como ferramenta de 
difusión e como instrumento de aprendizaxe. 
Observación e manipulación dos elementos 
da radio para o seu funcionamento. 
Expresión de ideas, opinións, sentimentos, 
inquedanzas… utilizando como valor 
fundamental o respecto. 

Brindar un espazo creativo para que os 
mozos e os demais axentes educativos 
plasmen as súas vivencias, crenzas, 
problemas, conflitos, crises e solucións 
como propostas e os esforzos de 
convivencia sexan  socializados. 

Aplica as normas sociocomunicativas; 
escoita atenta, espera de quendas, 
respecto polas demáis opinións. 
Exprésase con claridade e coherencia. 
Emprega o vocabulario  axeitado á súa 
idade con progresiva precisión. 

X c.s.c. 
C.C.L. 
C.A.A. 
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 A 
 B 
 D 
 M 

 
 

A cooperación e o diálogo como valores 
básicos do traballo en equipo. 
Hábitos de traballo e responsabilidade. 
Valoración do esforzo. 
 

Fomentar o traballo cooperativo. Responsabilízase do seu traballo. 
Mostra respecto polas producións dos 
demáis. 
Alenta aos compañeiros e 
compañeiras e aplaude os seus 
esforzos. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

 B 
 E 
 F 

 

Valoración da literatura como vehículo de 
comunicación e como recurso de lecer 
persoal. 
Valoración das propias produccións e as 
alleas. 
Creación de diferentes tipos de textos. 
Recitado e dramatizacións de poemas e textos 
conn ritmo, entoación e dicción apropiados. 

Mellorar e fortalecer o desempeño 
lingüístico (comprensión e produción de 
textos). 

Elabora diferentes tipos de textos; 
enquisas, entrevistas, novas, adiviñas… 
con coherencia, imitando modelos e 
reprodúceos adecuándose ao 
discurso. 

X C.C.L. 
c.A.A. 

C.C.E.C. 

 B 
 C 
 D 
 E 

 

Participación en situacións de comunicación 
utilizando un discurso cunha secuencia lineal 
sinxela e cunha  linguaxe oral efectiva. 
Expresión de mensaxes orais con un ton de 
voz que complemente o significado da 
mensaxe. 

Producir correctamente mensaxes orais, 
expresar a súa espontaneidade 
comunicativa e ser protagonistas nesta 
acción cultural. 

Participa activa e espontaneamente 
nos debates e tertulias. 
Dramatiza acorde ao discurso. 

X C.C.L. 
C.A.A. 
C.S.C. 

C.S.I.E.E. 

 B 
 E 
 H 

 

Textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos… 
Dramatizacións. 

Coñecer as diferentes tipoloxías textuais: 
textos xornalísticos,  instructivos, 
narrativos, dramáticos, etc. 

Organiza o discurso adaptándose aos 
diferentes modos discursivos; narra, 
expoñer, dialogar, describir… 

X C.C.L. 
C.A.A. 
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DISCIPLINAS LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO  
 
INICIACIÓN Á CIENCIA EXPERIMENTAL ROB 

 
 

ÁREA INICIACIÓN Á CIENCIA EXPERIMENTAL I CURSO CUARTO E SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B 
E 
G 
H 
I 

 B1.1. Realización de proxectos, pequenas 
investigacións e presentación de resultados. 

 B1.2. Interese por coidar a presentación dos 
traballos en soporte dixital ou papel. 

 B1.1. Realizar un proxecto para a 
obtención dun produto como resultado 
dun problema formulado, elaborar con 
autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes 
soportes.  

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza a información importante, 
obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma oral e escrita. 

X CAA 
CCL 

CMCT 
CSIEE 

 Busca información sobre un tema proposto 
na aula. 

 CNB1.1.2. Presenta os traballos, en 
soporte dixital ou papel, de maneira 
ordenada, clara e limpa.  

X 
CCL 

CMCT 
CD 

 Presenta o traballo anterior de maneira 
ordenada e clara utilizando diversos 
soportes. 

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

X 
CAA 

CMCT 
CSIEE 

 Selecciona de forma autónoma distinta 
información. 

 CNB1.1.4. Consulta e utiliza 
documentos escritos, imaxes e 
gráficos. 

X 
CAA 

CMCT 
CD 

 Extrae información de diversos documentos. 

 CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo 
realizado, saca conclusións sobre 
como traballa e aprende e elabora 
estratexias para seguir aprendendo. 

X 
CAA 

CMCT 
 Autoavalía o traballo realizado sacando 

conclusións da mesma. 

B 
E 
G 
H 

 B1.5. Iniciación á actividade científica.  B1.2. Establecer conxecturas de sucesos 
ou problemas que ocorren no seu 
contorno por medio da observación e 
obter unha información.  

 CNB1.2.1. Establece conxecturas de 
sucesos ou problemas do seu 
contorno, empregando medios 
propios da observación para obter 
unha información. 

 CAA 
CMCT 
CSIEE 

 Observa, analiza e extrae conclusións dun 
suceso ou problema da súa contorna. 

 CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o 
vocabulario que corresponde a cada 
un dos bloques de contidos.  

X 
CMCT 

CCL 
 Utiliza un vocabulario axeitado aos contidos 

traballados. 

A 
B 
C 

 B1.6. O traballo cooperativo.   B1.3. Traballar de forma cooperativa 
apreciando o coidado pola seguridade 
propia e a dos seus compañeiros/as, 

 CNB1.3.1. Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en 
equipo amosando habilidades para a 

X 
CAA 

CMCT 
CSC 

 Elaborar un texto por grupos sobre un tema 
dado. 
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K 
M 

coidando as ferramentas e facendo un 
uso axeitado dos materiais. 

resolución pacífica de conflitos.  CSIEE 

BLOQUE 2. MATERIA E ENERXÍA 

A 
B 
C 
E 
H 

 B4.1. O sol e a auga como fontes de enerxía.  
 B4.2. Características e propiedades do aire e 

actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación. 

 B4.3 Valoración da importancia da boa 
calidade da auga e do aire para a nosa saúde 
e o mantemento da vida.  

 B4.4. Intervención da enerxía na vida cotiá.  
 B4.5. Uso responsable dos recursos naturais 

do planeta. Aforro enerxético.  
 B4.6. A produción de residuos, a 

contaminación e o impacto ambiental. 
 B4.7. Desenvolvemento de actitudes 

individuais e colectivas fronte a 
determinados problemas mediombientais.  

 B4.1. Identificar, a partir de exemplos da 
vida cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias do seu uso inadecuado 
facendo fincapé no aforro enerxético e no 
impacto medioambiental.  

 CNB4.1.1. Identifica e coñece a 
intervención da enerxía nos cambios 
da vida cotiá.  

X 
CMCT 
CSC 

 Elabora un traballo sobre os tipos de enerxía 
que se utilizan nas casas e explica de donde 
proceden. 

 Dados varios aparatos dicir que tipo de 
enerxía utilizan. 

 Como sería a túa vida sen electricidade? 

 CNB4.1.2. Explica algunhas 
características e propiedades do aire 
e as actuacións necesarias para evitar 
a súa contaminación. 

X 
CMCT 

CCL 
CSC 

 Fai un listado dos axentes contaminantes 
que atopes dende que saes da casa ata que 
chegas ao colexio. 

 Propón solucións para diminuir estes 
axentes contaminantes. 

 CNB4.1.3. Elabora protocolos para 
mellorar os problemas 
medioambientais da súa contorna. 

 CMCT 
CSC 

 En gran grupo propoñede solucións par a 
mellora dos problemas medioambientais da 
túa  contorna. 

B 
E 
G 
H 

 B4.8. Realización de experiencias sinxelas 
sobre o comportamento dos corpos (lupas, 
espellos, auga e prismas) diante da luz.  

 B4.9. Identificación de forzas coñecidas que 
fan que os obxectos se movan ou deformen. 

 B4.2. Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións para recoñecer 
os cambios de certos corpos diante da luz 
e os efectos de forzas coñecidas no 
movemento dos corpos. 

 CNB4.2.1. Investiga e explica o 
comportamento de certos corpos 
diante da luz.  

X CMCT 
CCL 

 Dados varios obxectos determinar o 
comportamento dos mesmos diante da luz. 

 Explica por que podemos ver a nosa imaxe 
nun espello. 

 CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas 
que fan que os obxectos se movan ou 
se deformen a través de experiencias 
ou pequenas investigacións. 

X CMCT  Identifica forzas que fan que os obxectos se 
movan ou se deformen. 

B 
E 
G 
H 

 B4.10. Realización de experiencias con 
mesturas. 

 B4.11. Identificación de compoñentes e 
preparación dunha mestura. 

 B4.12. Procedementos de separación.  

 B4.3. Realizar experiencias con mesturas 
sinxelas de substancias relacionadas coa 
vida doméstica e do contorno e achegar 
conclusións sobre os resultados.  

 CNB4.3.1. Compara densidades de 
diferentes substancias de uso cotián 
con respecto á auga e presenta 
conclusións en diferentes soportes. 

 CMCT  Mestura auga con aceite, con sal e con ares e 
explica o que sucede. 
 

 CNB4.3.2. Identifica e prepara 
algunhas mesturas de uso doméstico. 

X CMCT  Clasifica as mesturas anteriores. 

 CNB4.3.3. Separa compoñentes 
dalgunhas mesturas de uso cotián 
presentando conclusións sobre os 
resultados. 

X 
CMCT  Separa os compoñentes de distintas mesturas 

por filtración , decantación e imantación. 

BLOQUE 3. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

A 
B 
E 

 B5.1. Identificación da enerxía que fai 
funcionar as máquinas de uso cotián e 
doméstico e algúns operadores mecánicos 

 B5.1. Manipular e observar o 
funcionamento de aparellos e máquinas 
sinxelas simples e das complexas máis 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica 
algunhas máquinas e aparellos 
sinxelos e habituais na vida cotiá, 

X 
CMCT 
CSC 

CSIEE 

 Dada unha serie de aparellos domésticos 
explica o seu funcionamento e o tipo de 
enerxía que utilizan. 



17 

 

 

 

    

 
 

H (eixe, roda, polea, plano inclinado, 
engrenaxe, freo, panca, manivela etc.). 

 B5.2. Importancia da ciencia e da tecnoloxía 
para mellorar as condicións de vida e de 
traballo.  

habituais e o seu uso na vida cotián. analizando o seu funcionamento.  

 CNB5.1.2. Coñece a enerxía que 
empregan as máquinas de uso 
habitual e explica a importancia da 
ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá. 

X 
CMCT 

CCL 
 Como inflúen os aparellos domésticos 

anteriores na túa vida cotiá. 
 Investiga ,preguntándolle aos avós como 

mellorou a vida doméstica co uso dos 
electrodomésticos. 

A 
B 
C 
D 
E 
H 
J 

M 

 B5.3. Planificación e realización dalgún 
obxecto ou máquina de construción sinxela. 

 B5.4. Manexo de ferramentas, aparellos e 
máquinas de uso doméstico, superando 
estereotipos sexistas. 

 B5.5 Prevención de riscos no emprego de 
máquinas de uso cotián. 

 B5.2. Planificar e realizar a construción de 
forma cooperativa dalgún obxecto ou 
máquina sinxela para a resolución dun 
problema formulado e presentar os 
resultados en diferentes soportes. 

 CNB5.2.1. Identifica e describe oficios 
en función dos materiais, das 
ferramentas e das máquinas que 
empregan.  

X 
CMCT 

CCL 
CSC 

 Tendo en conta os oficios ou profesións da 
túa familia, explica que máquinas, materiais 
ou ferramentas empregan no seu traballo. 

 CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao 
deseño e á construción dalgún 
obxecto ou aparello sinxelo, 
empregando operacións 
matemáticas no cálculo previo, así 
como as tecnolóxicas: unir, cortar, 
pegar...  

 CMCT 
CAA 
CCEC 

CD 
CSIEE 

 Realiza unha maqueta dunha máquina simple 
e explica o seu funcionamento aos 
compañeiros. 

 

 

  


