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DISCIPLINAS TRONCAIS  4º DE EP 

 

ÁREA CIENCIAS NATURAIS CURSO CUARTO 

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. 

 B1.3. Uso das TIC de xeito cada vez máis 
autónomo para a busca de información e 
para a súa comunicación, empregando a 
nivel básico o tratamento de textos 
(titulación, formato, arquivo e 
recuperación dun texto, cambios, 
substitucións e impresión).  

 B1.4. Seguimento dunha secuencia dada 
para atopar unha información en internet 
e noutros soportes. 

 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  B1.6. O traballo cooperativo.   B1.3. Traballar de forma cooperativa  CNB1.3.1. Utiliza estratexias para X 
CAA  Elaborar un texto por grupos sobre un 
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B 

C 

K 

M 

 B1.7. Técnicas traballo. Recursos e 
técnicas de traballo individual.  

 B1.8. Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade.  

apreciando o coidado pola seguridade 
propia e a dos seus compañeiros/as, 
coidando as ferramentas e facendo un 
uso axeitado dos materiais. 

traballar de forma individual e en 
equipo amosando habilidades 
para a resolución pacífica de 
conflitos.  

CMCT 

CSC 

CSIEE 

tema dado. 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

E 

H 

K 

 B2.1. O corpo humano e o seu 
funcionamento.  

 B2.2. As funcións vitais. Importancia dos 
sentidos en relación co medio. Descrición do 
seu papel e formas para o seu coidado 
habitual.  

 B2.3. Recoñecemento dos cambios físicos e 
persoais nas diferentes etapas da vida das 
persoas. 

 B2.1. Coñecer a morfoloxía externa 
do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu 
funcionamento. 

 CNB2.1.1. Localiza os principais 
órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do 
organismo.  

X 
CMCT  Dada unha relación de órganos  saber a 

qué aparato pertencen e cal é a súa 
función. 

 CNB2.1.2. Recoñece a importancia 
dos sentidos para a relación co 
medio e as formas de coidalos.  

X 
CMCT 

CCL 

 Identifica que sentidos se utilizan en 
diversas funcións de relación. 

 Describe accións que favorezan o 
coidado dos órganos dos sentidos. 

A 

B 

C 

D 

H 

K 

M 

 B2.4. Saúde e enfermidade.  
 B2.5. Hábitos saudables: alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso. 
 B2.6. Actitude crítica ante prácticas e 

mensaxes que non favorecen o correcto 
desenvolvemento da saúde.  

 B2.7. Factores que producen as 
enfermidades máis habituais: carie, 
obesidade, gripe, catarros... 

 B2.8. Coñecemento de si mesmo/a e dos e 
das demais: emocións e sentimentos 
propios e alleos. Valoración das súas 
habilidades persoais. 

 B2.9. A relación cos demais. Toma de 
decisións. 

 B2.10. A igualdade entre homes e mulleres.  

 B2.2 Identificar e explicar as 
consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio 
físico e descanso. 

 CNB2.2.1. Identifica e adopta 
hábitos de hixiene, de descanso e 
de alimentación sa e diferencia 
prácticas e mensaxes que son 
contraproducentes para a saúde.  

X 
CMCT 

CSC 

 Fai un listado de medidas que podemos 
tomar para o coidado dos órganos dos 
sentidos, do sistema nervioso e do 
aparato locomotor. 

 Busca información sobre alteracións na 
función de relación. 

 Transforma hábitos prexudiciais en 
saudables. 
 

 CNB2.2.2 Identifica e valora as 
súas habilidades persoais. 

X 
CSC 

CSIEE 

 Elaborar un mural  de todo o grupo en 
que figure os deportes en que destaca 
cada quen. 

 CNB2.2.3. Recoñece algúns 
factores que producen as 
enfermidades máis habituais 
(carie, catarros, gripe, obesidade) 
e aplica actuacións para á súa 
prevención.  

X 
CMCT  En pequenos grupos elaborar un dosier 

sobre as enfermidades habituais e a  súa 
prevención. 

 CNB2.2.4.  Planifica, de forma 
autónoma e creativa, actividades 
de ocio e tempo libre, individuais 
e en grupo. 

X 
CAA 

CSC 

 Planifica individualmente unha saída ao 
campo. 

E 

H 

 B2.11. Clasificación dos alimentos en función 
dos nutrientes principais.  

 B2.12. Identificación de sistemas de 

 B2.3. Deseñar un menú equilibrado 
para a súa idade.  

 CNB2.3.1. Clasifica e diferencia 
alimentos en función dos 
nutrientes principais. 

X 
CMCT  Diferencia entre alimento e nutriente. 

 Enumera un listado de alimentos e di 
que nutrientes proporcionan. 
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conservación alimentaria.  
 B2.13. Pirámide alimentaria. 
 B2.14. Análise de dietas equilibradas. 

 CNB2.3.2. Identifica sistemas de 
conservación alimentaria. 

X 
CMCT  Enumera os distintos métodos de 

conservación. 

 CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora 
un menú equilibrado na escola. 

X 
CMCT  En grupo elaborar unha roda alimenticia 

rutilizando os alimentos de revistas ou 
folletos publicitarios e recortando cada 
equipo  unha clase de alimentos. 

 Elabora  a túa propia enquisa para saber 
se os alumnos  do colexio teñen unha 
dieta saudable. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B 

H 

E 

L 

I 
O 

 B3.1. Diferenza entre seres vivos e inertes. 
 B3.2. Identificación de animais e de plantas 

como seres vivos.  
 B3.3. Identificación e clasificación de rochas 

a partir de características observables.  
 B3.4. Clasificación de animais vertebrados e 

invertebrados a partir de características 
observables. 

 B3.5 Clasificación das plantas Xherbas, 
arbustos e árbores) a partir de 
características observables. 

 B3.6 Utilización guiada de claves e de guías 
de animais e plantas para a clasificación e 
identificación dalgunhas especies existentes 
en Galicia.  

 B3.7. Identificación de cambios observables 
que se producen nos seres no contorno. 

 B3.8. Valoración da biodiversidade e interese 
pola súa conservación. 

 B3.1. Identificar e clasificar, con 
criterios científicos, animais, 
plantas e rochas do seu contorno 
próximo, recoñecendo as súas 
características principais, buscando 
información en fontes variadas. 

 CNB3.1.1. Observa, identifica e 
recoñece as características básicas 
e clasifica animais vertebrados e 
invertebrados do seu contorno, 
con criterio científico. 

X 
CMCT  Observa un espazo naturalXbosque, 

praia, xardín,…)Que seres vivos 
hai?Indica a qué reino pertence cada un. 

 Cales son vertebrados? Cales 
invertebrados? 

 Por que? 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e 
recoñece as características básicas 
e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico.  

 CMCT  Recolle no campo unha planta pequena 
completa.Pégaa con fita adhesiva nunha 
cartolina e sinala as partes que 
recoñezas nela. 

 Explícalle aos teus compañeiros o teu 
traballo. 

 CNB3.1.3. Utiliza claves e guías 
para a clasificación científica de 
animais e plantas. 

 CMCT 

CAA 

 En que se parece un animal a un fungo? 
En que se diferencian? 

 Explica os cambios que experimenta 
unha volvoreta ao longo da súa vida. 

 CNB3.1.4. Identifica hábitats de 
seres vivos e elabora un protocolo 
para respectar a biodiversidade. 

X 
CMCT 

CCL 

 Investiga sobre animaiss e plantas en 
perigo de extinción, as causas e as 
posibles solucións para que non 
desaparezan. 

A 

B 

C 

E 

H 

I 
J 
L 

M 

 B3.9. Planificación, observación e 
comparación das diversas maneiras en que 
os seres vivos realizan as funcións vitais 
utilizando instrumentos apropiados e 
medios audiovisuais e tecnolóxicos da 
maneira máis precisa e rigorosa posible. 
Comunicación dos resultados, empregando 
distintos soportes textuais. 

 B3.2. Planificar, observar e 
comparar, empregando os 
instrumentos e o material 
necesarios e rexistrar de forma 
cooperativa, algún proceso 
asociado ao ciclo vital dun ser vivo 
contrastando os rexistros propios e 
os dos compañeiros con 
información doutras fontes. 

 CNB3.2.1. Coñece e explica as 
funcións de relación, reprodución 
e alimentación. 

X 
CMCT  

 CNB3.2.2. Planifica, observa, 
compara, rexistra e comunica, 
empregando soportes textuais 
variados, os resultados da 
observación do ciclo vital 

 CMCT 

CCL 

CSIEE 

CD 

 Elaborar unha presentación dixital  sobre 
un ser vivo e presentarlla aos 
compañeiros. 
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O Comunicar de xeito oral e escrito os 
resultados, empregando soportes 
textuais variados. 

previamente planificado. 

BLOQUE 4. 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 
Xlupas, 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. 
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 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 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

A 

B 

E 

H 

 B5.1. Identificación da enerxía que fai 
funcionar as máquinas de uso cotián e 
doméstico e algúns operadores 
mecánicos Xeixe, roda, polea, plano 
inclinado, engrenaxe, freo, panca, 
manivela etc.). 

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

 B5.1. Manipular e observar o 
funcionamento de aparellos e 
máquinas sinxelas simples e das 
complexas máis habituais e o seu uso 
na vida cotián. 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica 
algunhas máquinas e aparellos 
sinxelos e habituais na vida cotiá, 
analizando o seu funcionamento.  

X 
CMCT 

CSC 

CSIEE 

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

 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. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO CUARTO 

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

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

A 

B 

D 

E 

H 

I 

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

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

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

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

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

X 
CAA 

CD 

CMCT 

CCL 

 Investigade en grupos, usando internet ou 
outros soportes  as precipitacións e 
temperatura en Galicia do ano 2.015. 

 Logo elaborade unha  gráfica utilizando 
esta información. 

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

X 
CSIEE 

CAA 

  

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

X 
CAA 

CCL 

CMCT 

 Fai un esquema da investigación anterior 
e preséntallelo aos teus compañeiros. 

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.  

X 
CSC 

CAA 

 Dada unha serie de accións di cales che 
parecen correctas ou incorrectas e explica 
o porqué. 

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

X 
CSC 

CAA 

 Facer un debate sobre o cambio climático 
e as súas consecuencias, respectando a 
quenda de palabra e as ideas dos 
compañeiros. 

B 

E 

H 

 B1.7.Utilización da terminoloxía propia da 
área.  

 B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 
claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre 

 CSB1 3.1.Emprega de maneira 
axeitada o vocabulario adquirido 
para ser capaz de ler, escribir e 

X 
CCL 

CAA 

CMCT 

 Investiga nun periódico dixital ou prensa 
escrita as noticias de teu interese.Fai un 
comentario escrito das mesmas . 
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O 

 Elaboración dun glosario da área. 
 B1.8.Fomento de Técnicas de animación á 

lectura de textos de divulgación das 
Ciencias sociais Xde carácter social, 
xeográfico e histórico).  

 A prensa escrita e dixital como fontes 
de información. 

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

Ciencias sociais, así como comprender 
diferentes linguaxes recollidos en 
textos de carácter social, xeográfico 
ou histórico. 

falar sobre Ciencias sociais. CSC 

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

X 
CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 

 Expón oralmente o teu comentario ao 
resto da clase. 

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

X 
CCL 

CD 

CMCT 

CSC 

 Elabora unha táboa  das tres etapas da 
prehistoria, sobre as vivendas, as 
ferramentas e as obras de arte. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

H 

E 

O 

 B2.1.A litosfera: placas tectónicas. Os 
volcáns, os terremotos e as súas 
consecuencias. 

 B2.1.Coñecer a formación da litosfera 
e a dinámica de placas tectónicas e 
analizar as súas influencias e 
consecuencias no medio que o rodea. 

 CSB2.1..1 Coñece e define a 
formación da litosfera e a 
dinámica de placas tectónicas e as 
súas consecuencias. 

 CMCT 

CAA 

CCL 

 Investiga as distintas teorías da formación 
do relevo terrestre. 

H 

E 

G 

I 

 B2.2.Formas de representación da Terra: 
planos, mapas, planisferios e globos 
terráqueos.  

 B2.3.Identificación dos polos, o eixe e os 
hemisferios. 

 B2.2.Explicar e comparar as distintas 
formas de representar a superficie 
terrestre identificando os polos, o eixe 
e os hemisferios e analizar cal delas 
reflicte mellor a realidade á que 
representa. 

 CSB2.2.1.Explica e compara as 
distintas formas de 
representación da Terra, planos, 
mapas, planisferios e globos 
terráqueos identificando polos, 
eixe e hemisferios. 

X 
CMCT 

CCL 

CAA 

 Elabora un esquema sobre as distintas 
formas de representación da terra. 
 

H 

G 

I 

 B2.4.Os paralelos e meridianos. As 
coordenadas xeográficas: latitude e 
lonxitude. 

 B2.3. Identificar e manexar os 
conceptos de paralelos, meridianos e 
coordenadas xeográficas para 
localizar determinados puntos da 
Terra. 

 CSB2.3.1. Localiza diferentes 
puntos da Terra empregando os 
paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas. 

 CMCT 

CAA 

 Explica a función das líneas imaxinarias da 
terra. 

H 

G 

E 

I 

 B2.5.Planos, mapas e planisferios. Mapas 
físicos e políticos. 

 B2.6.Escalas e signos convencionais dun 
mapa. 

 B2.7.Orientación no espazo: Elaboración 
dun itinerario coa axuda de ferramentas 
dixitais. 

 B2.4.Diferenciar correctamente entre 
planos, mapas, planisferios, mapas 
físicos e políticos, analizar e describir 
as características máis relevantes de 
cada un e interpretar a súa escala e 
signos convencionais básicos de cara a 
orientarse nun espazo determinado e 
á elaboración dun itinerario 
empregando as TIC. 

 CSB2.4.1.Identifica e clasifica 
distintos tipos de mapas, define 
que é a escala nun mapa, o seu 
uso e emprega e interpreta os 
signos convencionais básicos que 
poden aparecer nel. 

X 
CMCT 

CAA 

 Busca a escala dun mapa. Mide a distancia 
entre dúas cidades e utilizando a escala 
calcula a distancia entre elas. 

 Explica para que serve a lenda nun mapa. 
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H 

G 

I 
E 

B 

 B2.8.O tempo atmosférico. 
 B2.9.Medición e predición meteorolóxica. 

Instrumentos de medida. Elaboración e 
comunicación dun parte meteorolóxico 
empregando as TIC (programa de radio, 
boletín meteorolóxico etc). 

 B2.10.Gráficos sinxelos de temperaturas e 
precipitacións: os climogramas. 

 B2.11.Os mapas do tempo. Símbolos 
convencionais. 

 B2.5.Explicar que é o tempo 
atmosférico, coñecer os instrumentos 
de medida, o seu uso, realizar 
medicións e interpretacións de 
gráficos a través dos datos recollidos 
nunha estación meteorolóxica de cara 
a facer unha predición do tempo 
atmosférico para un período de 
tempo determinado e a comunicación 
deste empregando mapas do tempo. 

 CSB2.5.1.Define tempo 
atmosférico, identifica os distintos 
instrumentos de medida que se 
utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos clasificándoos 
segundo a función e información 
que proporcionan e fai medicións, 
interpretacións de datos e 
predicións do tempo atmosférico. 

X 
CMCT 

CCL 

CAA 

 Investiga que aparellos se utilizan para 
medir o tempo  e o seu funcionamento. 

 Enumera tres oficios para os que sexa 
importante coñecer  a preicción do tempo 
e explica por que. 

 CSB2.5.2.Describe unha estación 
meteorolóxica, explica a súa 
función e confecciona e interpreta 
gráficos sinxelos de temperaturas 
e precipitacións.  

X 
CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

 Visita a estación metereolóxica do colexio 
e identifica os seus aparellos e o uso dos 
mesmos. 

 Durante unha semana recolle os datos 
desa estación e anótaos nunha táboa. 

 CSB2.5.3.Interpreta e elabora 
sinxelos mapas meteorolóxicos 
distinguindo os seus elementos 
principais. 

 CMCT  Elabora unha gráfica con eses datos  
 En pequeno grupo,debuxade  os mapas 

diarios do tempo. 

A 

B 

H 

E 

O 

 B2.12.A hidrosfera. Distribución das augas 
no planeta. Masas e cursos de auga.  

 B2.13.Vertentes hidrográficas.  
 B2.14.Os tramos dun río. 

 B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e 
nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e 
augas subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas e analizar as 
partes as partes dun río do medio 
próximo. 

 CSB2.6.1.Define hidrosfera, e 
identifica e nomea as grandes 
masas e cursos de auga, 
explicando como se forman as 
augas subterráneas, como afloran 
e como se accede a elas. 

X 
CMCT 

CCL 

CSC 

 Explica que é a hidrosfera e   en que 
estados se atopa a  auga nela. 

 Fai un debuxo sobre o ciclo da auga. 
 Describe un glaciar e un río,e sinala as 

diferenzas entre ambos. 
 As maiores reservas de auga están baixo 

terra.Investiga cómo se chaman,e como 
se forman. 
 

 CSB2.6.2.Diferencia cuncas e 
vertentes hidrográficas. 

 CMCT 

CCL 

 Nun mapa de España colorea de distinta 
cor as diferentes cuncas. 

 Fai o mesmo co mapa de Galicia. 

 CSB2.6.3.Identifica e nomea os 
tramos dun río e as características 
de cada un deles.  

X 
CMCT 

CCL 

CAA 

 Fai un estudo sobre as partes e elementos 
dun dos ríos que pasan pola túa cidade. 

E 

H 

O 

 B2.15.A litosfera: características e tipos de 
rochas.  

 B2.16.Rochas e minerais: propiedades, 
usos e utilidades. 

 B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, 
coñecer algúns tipos de rochas e a súa 
composición identificando distintos 
minerais e algunha das súas 
propiedades e usos. Facer especial 
fincapé nos que son propios de Galicia 

 CSB2.7.1.Observa, identifica e 
explica a composición das rochas 
nomeando algúns dos seus tipos. 

 CMCT 

CCL 

 Trae minerais e rochas  e entre todos 
tratar de clasificalas, ver a súa 
composición e características. 

 CSB2.7.2.Identifica e explica as 
diferenzas entre rochas e 
minerais, describe os seus usos e 
utilidades clasificando algúns 

X 
CMCT 

CCL 

 Que diferencia hai entre rochas e 
minerais? 

 Busca información sobre os usos de 
diferentes minerais e as rochas. 
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minerais segundo as súas 
propiedades. 

E 

H 

I 
O 

 B2.17.A diversidade xeográfica das 
paisaxes de Galicia: relevo e hidrografía. 
Utilización de sistemas de información 
xeográfica. 

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

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

X 
CSC 

CAA 

 Nun mapa mudo de Galicia sitúa as 
principais formas de relevo. 
 

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

X 
CSC 

CAA 

 Sitúa nun mapa mudo os océanos, mares 
e ríos de Galicia. 

A 

B 

H 

 B2.18.A intervención humana no medio.  
 B2.19.A contaminación e o cambio 

climático. 
 B2.20.Desenvolvemento sostible e 

consumo responsable. Elaboración dunha 
campaña de concienciación no centro 
educativo. 

 B2.9.Explicar a importancia da 
intervención humana no medio e 
favorecer o desenvolvemento sostible 
a través da realización dunha 
campaña de concienciación no centro 
educativo. 

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

X 
CSC 

CCL 

 Investiga sobre unha organización 
dedicada a protexer o medio ambiente.É 
importante que existan estas 
organizacións? Por que? 

 CSB2.9.2. Propón algunhas 
medidas para o desenvolvemento 
sostible e o consumo responsable. 

X 
CSC 

CCL 

 En grupos, realizade carteis que alerten 
dos prexuízos que a acción humana pode 
provocar na auga, no aire e na 
rocha.Incluíde un lema e imaxes. 

 Extrae as túas propias conclusións a partir 
do voso cartel. 

 Que é o que queriades expresar? 

 Cres que o lograstes? Por qué? 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

A 

D 

H 

 B3.1.A Constitución de 1978. 
 B3.2.Dereitos e deberes dos cidadáns e 

cidadás. 

 B3.1.Analizar a importancia que teñen 
os dereitos, deberes e liberdades 
recollidos na Constitución para o 
exercicio dunha cidadanía activa e 
unha convivencia pacífica. 

 CSB3.1.1.Identifica, respecta e 
valora os principios democráticos 
máis importantes establecidos na 
Constitución para o exercicio da 
cidadanía activa e convivencia 
pacífica. 

X 
CSC 

CCL 

 Busca na Constitución dous dereitos e 
dous deberes dos españois. 

 Facede unha posta en común e un debate 
posterior. 

A 

D 

H 

O 

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

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

 B3.2.Identificar as principais 
institucións políticas de Galicia e do 
Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas 
funcións. 

 CSB3.2.1.Identifica as principais 
institucións de Galicia e do Estado 
español e describe as súas 
funcións. 

X 
CSC 

CCL 

 Investiga cales son as institucións de 
Galicia e as do Estado e as súas funcións. 

 Explica o que é a monarquía 
parlamentaria. 

 Investiga sobre outras formas de governo 
diferentes a de España. 

 Busca información sobre  as persoas que 
governan a túa comunidade Autónoma e  
España. 

 CSB3.2.2.Identifica a división de X 
CCL  Elabora un organigrama sobre os poderes 
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poderes do Estado e cales son as 
atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles. 

CSC do estado español e as súas funcións. 

A 

D 

H 

O 

 B3.5.A organización social, política e 
territorial: o Estado español e as 
Comunidades Autónomas. 

 B3.6.Estruturas de goberno básicas: o 
concello. 

 B3.3.Coñecer a organización territorial 
do Estado español e os seus órganos 
de goberno básicos 

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

X 
CCL 

CSC 

 Como se organiza o territorio español? 

 Distingue entre provincia , comunidade 
autónoma e España. 

 Elabora un crevacabezas coas 
Comunidades autónomas de España. 

A 

D 

H 

 B3.7. Manifestacións culturais e 
lingüísticas de España. 

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

 CSB3.4.1.Recoñece, partindo da 
realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo 
territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

X 
CSC 

CCL 

 En pequenos grupos, elabora de un 
esquema sobre as diferentes linguas, 
costumes, festas e celebracións das 
diferentes comunidades do estado 
español. 

D 

G 

H 

I 
O 

 B3.8.Demografía e poboación. 
 B3.9.Conceptos demográficos: básicos e a 

súa representación. Representacións 
gráficas dalgúns datos demográficos de 
Galicia obtidos en fontes estatísticas: IGE. 

 B3.5.Comprender e interpreta os 
principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de 
poboación.  

 CSB3.5.1.Define demografía e 
comprende os principais 
conceptos demográficos. 

X 
CCL 

CSC 

 Explica que é a poboación, os seus 
cambios e a densidade de poboación. 

 Calcula a densidade de poboación do teu 
concello. 

 CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos 
a partires de datos demográficos 
de obtidos en diversas fontes de 
información. 

X 
CMCT 

CAA 

 Interpretamos unha pirámide de 
poboación española. 

 Busca a evolución da poboación do teu 
concello e elabora unha gráfica. 

A 

H 

N 

 B3.10.Educación viaria. Adquisición de 
coñecementos que contribúan a 
consolidar condutas e hábitos viarios 
correctos. 

 B3.6. Coñecer e respectar as normas 
de circulación e fomentar a 
seguridade viaria en todos os seus 
aspectos. 

 CSB3 6.1.Explica normas básicas 
de circulación e as consecuencias 
derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento destas. 

X 
CSC 

CCL 

 Elaborar ,en pequeno grupo, un mural 
coas normas que crean fundamentais 
para ir seguros pola rúa. 

 Facer un debate sobre: 
 Que pasaría se os coches non respectasen 

os semáforos, e pasos de peóns, os sinais 
de tráfico e as oredes dos gardas de 
tráfico? 

 Que podería pasar se nós non 
respectaramos normas de tráfico? 

 CSB3 6.2.Coñece o significado 
dalgunhas sinais de tráfico, 
recoñece a importancia de 
respectalas e as utiliza tanto como 
peón ou peoa e como persoa 
usuaria de medios de transporte 
Xabrocharse o cinto, non molestar 

X 
CSC 

CCL 

 Facer un traballo sobre os  sinais de 
tráfico 

 Que atopen dende a súa casa ata o 
colexio. 
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a persoa condutora...) 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B 

G 

H 

 B4.1.O tempo histórico. A Prehistoria e a 
Idade Antiga: duración e datación dos 
feitos históricos significativos que as 
acoutan. Proxecto de traballo 
colaborativo sobre as formas de vida que 
caracterizan a Prehistoria. 

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

 CSB4.1.1.Define o concepto de 
prehistoria e historia, asociándoa 
as distintas idades aos feitos que 
marcan o seu inicio e final.  

X 
CSC 

CMCT 

CCL 

 Elaborar unha liña do tempo da 
humanidade, poñendo os feitos máis 
relevantes de cada etapa. 

 CSB4.1.2.Explica e valora a 
importancia da escritura, a 
agricultura e a gandería, como 
descubrimentos que cambiaron 
profundamente as sociedades 
humanas. 

X 
CSC 

CCEC 

CCL 

 Que vantaxes pode ter cazar en grupo? 

 Que actividades realizas ti en grupo? 

 Fai unha redacción sobre como se 
comunicaron as  persoas ao longo das 
distintas etapas da historia. 

 En pequenos grupos facede un listado dos 
avances ou descubrimentos que fixeron 
avanzar a sociedade. 

B 

H 

I 

 B4.2.As fontes históricas: a importancia 
das fontes arqueolóxicas e materiais. A 
escritura. 

 B4.2.Coñecer a importancia das fontes 
históricas para o estudo da historia. 

 CSB4.2.1.Recoñece a importancia 
dos restos arqueolóxicos e 
materiais que produce unha 
sociedade como fontes para 
coñecer o noso pasado, con 
especial relevancia da escritura. 

X 
CSC 

CMCT 

CAA 

 Explica tres semellanzas e mais tres 
diferenzas entre a túa sociedade e unha 
sociedade antiga. 

 Nunha táboa de plastilina, explica o teu 
día de hoxe mediante debuxos. 

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.Recoñece o século como 
unidade de medida do tempo 
histórico e localiza feitos 
situándoos como sucesivos a.C o 
d.C 

X 
CMCT 

CSC 

 A partir dun ditado de datas, ordenalas de 
máis antiga a máis recente, anotando o 
século ao que pertencen. 

 CSB4.3.2.Usa diferentes técnicas 
para localizar no tempo e no 
espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a 
simultaneidade e as relacións 
entre os acontecementos.  

X 
CSC 

CMCT 

CAA 

 Localiza os feitos cos que comenzou e 
finalizou cada etapa da historia. 

B 

D 

H 

O 

 B4.4.A península ibérica na Prehistoria. 
 B4.5.A península ibérica na Idade Antiga. 
 B4.6.A Prehistoria e Idade Antiga en 

Galicia. Os principais xacementos 
arqueolóxicos de Galicia. 

 B4.4.Identificar e localizar no tempo 
os procesos e acontecementos 
históricos e culturais máis relevantes 
da historia de España para adquirir 
unha perspectiva global da súa 
evolución e coñecer os principais 
xacementos arqueolóxicos de Galicia. 

 CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do 
tempo os feitos fundamentais da 
prehistoria e historia de España e 
describe as principais 
características de cada unha 
delas. 

X 
CMCT 

CSC 

CCEC 

CCL 

 Elaborar unha liña do tempo da 
humanidade, poñendo os feitos máis 
relevantes de cada etapa 

 CSB4.4.2.Explica aspectos X 
CCEC  Fai un esquema coa organización social e 
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relacionados coa forma de vida, 
organización social e cultura das 
distintas épocas históricas 
estudadas.  

CSC 

CCL 

cultural das distintas etapas da historia. 

 CSB4.4.3.Explica a diferenza dos 
dous períodos nos que se divide a 
Prehistoria e describe as 
características básicas das formas 
de vida nestas dúas épocas. 

X 
CSC 

CCEC 

CCL 

 Elabora un cadro explicando as diferncias 
e semellanzas das características , formas 
de vida e avances das dúas épocas da 
Prehistoria. 

 CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e 
describe as características básicas 
da vida naquel tempo, en especial 
as referidas á romanización. 

X 
CMCT 

CSC 

CCEC 

 Nun mapa da península, sitúa as calzadas 
romanas en Hispania, asignando unha cor 
diferente a cada vía, e engade o nome das 
cidades que unía. 

 Investiga. Pasaba algunha vía romana 
cerca da túa localidade? Cal? Que 
poboacións comunicaba? 

 Busca información e contesta.Que é hoxe 
en día a Vía da Prata? Que cidades une?. 

 Elabora un texto en pequeno grupo, 
indicando as diferenzas entre a vida na 
Idade antiga e na actual. 

D 

H 

O 

 B4.7.Noso patrimonio histórico e cultural.  B4.5.Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana no 
pasado, valorando a importancia que 
teñen os restos para o coñecemento e 
estudo da historia e como patrimonio 
cultural que hai que coidar e legar. 

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

X 
CSC 

CCEC 

 Busca ilustracións sobre os distintos 
monumentos e restos arqueolóxicos 
.Elabora un mural e explica a época a que 
pertencen e o seu uso, utilidade e 
importancia. 

D 

H 

O 

 B4.8.Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de aprendizaxe e 
gozo. Planificación conxunta e visita a un 
museo próximo. 

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

 CSB4.6.1.Respecta e asume o 
comportamento que debe 
cumprirse cando visita un museo 
ou un edificio antigo. 

X 
CSC 

CCEC 

 Elaborade en grupo un cartel sobre as 
normas de comportamento nun museo. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO CUARTO 

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

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

A 

C 

E 

 B1.1. Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; escoita; respecto á quenda 
de palabra; entoación adecuada; respecto 
polos sentimentos, experiencias, ideas, 
opinións e coñecementos dos e das demais.  

 B1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as 
normas da comunicación: quenda 
de palabra, escoitar. 

 LCB1.1.1. Expresa ideas, 
pensamentos, opinións, 
sentimentos con certa claridade. 

X 
CCL 

CAA 

CSC 

 Contar anéCD                otas aos 
compañeiros utilizando o vocabulario 
axeitado. 

 LCB1.1.2. Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, 
participación respectuosa.  

X 
CCL 

CAA 

CSC 

 Escoita un conto e establecer un debate 
sobre o seu contido aplicando as normas 
sociocomunicativas. 

E  B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes 
verbais e non verbais.  

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

 LCB1.2.1. Integra recursos verbais 
e non verbais para comunicarse 
nas interaccións orais, dándolle 
valor complementario a estes. 

X 
CCL  Utiliza a escritura xeroglífica para escribir 

o teu nome. 

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

X 
CCL  Busca unha poesía e recítalla aos teus 

compañeiros. 

A 

B 

E 

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

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

 LCB1.3.1. Participa activamente e 
con coherencia na secuencia das 
súas ideas en diversas situación 
de comunicación: 

 - diálogos 
 -exposicións orais segundo 

modelo e guiadas, con axuda, 
cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e comunicación. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Establecer un diálogo sobre un tema dado 
de interés para o alumnado. 

 LCB1.3.2. Participa activamente 
nas tarefas de aula, cooperando 
en situación de aprendizaxe 
compartida. 

X 
CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 En pequenos grupos, elaborar un conto 
entre todos e contárllelo entre  todos aos 
compañeiros. 
 

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

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

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

X 
CCL  Escribe unha canción para xogar. 
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contextos de comunicación. 

 LCB1.4 2. Diferencia polo contexto 
o significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas en textos 
significativos.  

X 
CCL  Dado un texto,  explicar o significado de 

determinadas palabras dadas sen usar o 
dicionario.comprobar despois se o seu 
significado é o correcto, co dicionario. 

B 

E 

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

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais dos textos orais sinxelos. 

 LCB1.5.1. Comprende de forma 
global a información xeral de 
textos orais de uso habitual,do 
ámbito escolar e social, identifica 
o tema e selecciona as ideas 
principais. 

X 
CCL 

CAA 

 Despois de escoitar un texto dun CD                 
facer un resumo oral coas ideas principais 
do mesmo . 

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

X 
CCL 

CAA 

 Dado unha serie de textos, clasificalos 
segundo a súa intención comunicativa e a 
súa mensaxe. 

 LCB1.5.3. Responde preguntas 
correspondentes á comprensión 
literal. 

X 
CCL  Despois de escoitar un texto, contestar a 

unha serie de preguntas de forma oral. 

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

X 
CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Buscar información sobre un escritor de 
literatura infantil e facer unha exposición 
con todos os autores estudados. 

B 

E 

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

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

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

X 
CCL 

CAA 

CCEC 

 Representar entre todo o grupo unha obra 
de teatro. 

 Facer un cartel anunciando a 
actuación,cun eslogan, debuxo,… 

B 

E 

 B1.7. Produción de textos orais de diversa 
tipoloxía segundo o seu formato e intención 
comunicativa.  

 B1.7. Producir textos orais breves e 
sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos e adecuados ao 
seu nivel 

  LCB1.7.1. Elabora, imitando 
modelos, textos orais breves e 
sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 Lectura de textos teatrais coa expresión 
ea entoación adecuada. 
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 LCB1.7.2. Organiza o discurso 
axeitándose aos diferentes modos 
discursivos (narrar, expoñer, 
describir e dialogar)  

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

  

A 

B 

E 

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

 B1.8. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar con atención, 
recoller datos, preguntar e 
repreguntar. 

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

X 
CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Despois de escoitar un texto, elaborar por 
grupos preguntas sobre o mesmo. 

B 

D 

E 

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

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

 LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado 
os medios audiovisuais e dixitais 
para recoller información. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

 Buscar en internet xogos de linguaxe. 

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

 CCL 

CSC 

 Escribe unha noticia sobre unha data 
conmemorativaX festa de aniversario, 
magosto, Nadal,…) 

 LCB1.9.3. Resume de forma global 
entrevistas, noticias e debates 
infantís procedentes dos medios 
de comunicación. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 En parellas, elaborar unha enquisa sobre 
os gustos lectores de dez adultos. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

E  B2.1. Lectura, en silencio e en voz alta de 
distintos tipos de texto adecuados ao seu 
nivel.  

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

 LCB2.1.1. Le en silencio e en voz 
alta, sen dificultade e con certa 
expresividade, diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade 

X 
CCL 

 
 Lectura colectiva de textos empregando a 

entoación adecuada. 

E  B2.2. Comprensión global e específica de 
distintos tipos de texto atendendo a  
forma da mensaxe Xdescriptivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescriptivos). 

 B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á idade e utilizando 
a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía. 

 LCB2.2. 1. Distingue, de forma 
xeral, entre as diversas tipoloxías 
textuais en textos do ámbito 
escolar e social. 

X 
CCL 

CAA 

 

 Cada alumno busca  un texto e , entre 
todos os alumnos , elaborade un mural 
indicando debaixo de cada texto que é, 
segundo a súa forma de mensaxe e a súa 
intención comunicativa. 

 

 LCB2.2.2. Resume textos lidos, de 
diferente tipoloxía, adecuados a 
súa idade e reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas 
principais. 

X 
CCL 

CAA 

 

 Fai un resume do texto lido, destacando 
as ideas fundamentáis. 

E  B2.3. Utilización de estratexias para a 
comprensión lectora de textos: 
consideración do título e das ilustracións. 

 B2.3. Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos sinxelos de 
diversa tipoloxía. 

 LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre 
o contido do texto a partir do 
título e das ilustracións 

X 
CCL 

CAA 

 Dado un título ou unha imaxe escribir 
sobre o que che suxire. 
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Identificación de palabras clave. 
Relectura. Anticipación de hipóteses de 
significado polo contexto. 
Recoñecemento básico da tipoloxía 
textual. Uso do dicionario.  

redundantes. 

 LCB2.3.2. Identifica as palabras 
clave dun texto. 

X 
CCL 

CAA 

 Escolle un conto clásico e escribe tres ou 
catro palabras claves do mesmo. 

 LCB2.3.3. Activa coñecementos 
previos axudándose deles para 
comprender un texto. 

X 
CCL 

CCA 

  

 LCB2.3.4. Relaciona de xeito 
global, a información contida nos 
gráficos e ilustracións coa 
información que aparece no 
texto. 

X 
CCL 

CMCT 

CCA 

 Coa información que aparece nun texto 
relaciónaa coa información contida nos 
gráficos. 

 LCB2.3.5. Interpreta mapas 
conceptuais sinxelos. 

X 
CCL 

CCA 

 Elabora un mapa conceptual e 
interprétao. 

 LCB2.3.6. Iníciase na utilización 
autónoma do dicionario en 
distintos soportes, no seu traballo 
escolar. 

X 
CCL 

CAA 

 Busca palabras no diccionario ou en 
internet. 

B 

E 

 B2.4. Gusto pola lectura.  
 B2.5. Selección de libros segundo o gusto 

persoal.  
 B2.6. Lectura dos libros establecidos no 

Plan lector.  

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

 LCB2.4.1. Dedica un tempo 
semanal para a lectura voluntaria 
de diferentes textos. 

X 
CCL  Orgganizar un concurso:”A parella lectora 

do mes”. 

B 

E 

I 

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

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

 B2.5. Utilizar fontes e soportes 
existentes na biblioteca para 
seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en 
traballos persoais. 

 LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de 
xeito guiado, de diferentes fontes 
bibliográficas e textos en soporte 
informático para obter 
información para realizar 
traballos individuais ou en grupo. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

 Buscar libros na biblioteca para obter 
información ou realizar traballos. 

 LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de 
aula e centro lecturas axeitadas 
ao seu gusto persoal e intereses, 
aplicando as normas básicas de 
funcionamento da mesma. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

 Respecta as normas de uso da biblioteca 
escolar. 

 LCB2.5.3. Identifica o argumento 
de lecturas realizadas dando 
conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora e 
xénero. 

X 
CCL 

CAA 

 Cubrir axeitadamente unha ficha sobre un 
libro  lido. 
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A 

B 

E 

 B2.8. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

 B2.6. Mostra interese por manter 
unha biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Coida, conserva e 
organiza os seus libros.  

X 
CCL 

CSC 

 Organiza a biblioteca de aula. 

A 

E 

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

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

 LCB2.7.1. Diferenza entre 
información e publicidade. 

X 
CCL 

CAA 

CSC 

 Busca artigos de información e 
publicidade.Fai un listado coas diferenzas 
entre eles. 

 LCB2.7.2. Formula hipótese sobre 
a finalidade de textos de tipoloxía 
evidente a partir da súa estrutura 
e dos elementos lingüísticos e non 
lingüísticos.  

 CCL 

CAA 

CSC 

 Elixe un anuncio publicitario e di a súa 
finalidade. 

E 

I 
 B2.10. Utilización guiada das Tecnoloxías 

da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información. 

 B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información. 

 LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías 
da Información e Comunicación 
para a procura e tratamento 
guiado da información. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

 Busca información sobre un tema 
proposto na aula. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B 

E 

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

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

 B3.3. Aplicación das normas ortográficas. 
Acentuación. 

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

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

X 
CCL 

CD 

CAA 

 Escribe textos X cartas, diálogos, ..)  
atendendo a forma do mensaxe e a súa 
intención comunicativa. 

 LCB3.1.2. Escribe textos, 
organizando as ideas utilizando 
elementos de cohesión básicos e 
respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas. 

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 Realiza ditados e repasa as normas 
ortográficas e gramaticais. 

 LCB3.1.3. Elabora e presenta, de 
forma guiada, un informe sinxelo, 
utilizando soporte papel e 
informático sobre tarefas ou 
proxectos realizados. 

X 
CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 Fai un informe sobre un proxecto dado. 



19 

 

 

 

    

 
 

 LCB3.1.4. Presenta os seus textos 
con caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación de 
liñas etc. 

X 
CCL 

CAA 

 Escribe os textos con caligrafía clara e  
limpos. 

B 

E 

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

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

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

X 
CCL 

CSC 

 Le un traballo dun compañeiro e valórao, 
tendo en conta a ortografía, a gramática, 
a mensaxe e a limpeza do mesmo. 

B 

E 

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

 B3.6. Realización de ditados. 

 B3.3 Buscar unha mellora progresiva 
no uso da lingua escrita. 

 LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase 
por escribir correctamente 

X 
CCL 

CAA 

 Fai un listado dos erros mais habituais 
para correxilos paulatinamente. 

 LCB3.3.2. Reproduce textos 
ditados. 

 CCL  Realiza ditados e repasa as normas 
ortográficas e gramaticais. 

B 

E 

 B3.7. Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación 
Xfunción, destinatario, xeración de ideas, 
estrutura...)  

 B3.8. Textualización en frases con 
secuencia lineal. 

 B3.9. Revisión e mellora do texto.  

 B3.4. Aplicar todas as fases do proceso 
de escritura na produción de textos 
escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión 
e reescritura.  

 LCB3.4.1. Emprega, de xeito 
guiado e segundo modelos, 
estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 Escribe un texto segundo un modelo 
dado. 

 LCB3.4.2. Utiliza, para escribir 
textos sinxelos, borradores que 
amosan: a xeración e selección de 
ideas, a revisión ortográfica e a 
secuencia coherente do escrito. 

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 Reescribe  un texto revisando a ortografía. 

B 

E 

I 

 B3.10. Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con 
intención informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómics. 

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

 LCB3.5.1. Elabora gráficas sinxelas 
a partir de datos obtidos de forma 
guiada. 

X 
CCL 

CAA 

 Elabora unha gráfica a partir das 
preferencias lectoras dos alumnos da 
aula. 

 LCB3.5.2. Elabora con creatividade 
textos breves do seu interese: 
contos, anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis, ilustrándoos para 
facilitar a súa compresión ou 
mellorar a súa presentación.  

X 
CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 Elabora un cartel publicitario sobre un 
evento do colexio. 

 Elabora un acrónimo co teu nome. 

A 

D 

E 

 B3.11. Uso da linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.  

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

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

X 
CL 

CSC 

 Recoñece a linguaxe sexista nun texto, se 
existe. 

E 

I 
 B3.12. Utilización guiada das Tecnoloxías 

da Información e da Comunicación de 
modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións.  

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

 LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e 
as Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar 

X 
CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 Elabora un documento utilizando as novas 
tecnoloxías con imaxes e texto. 
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información, buscar imaxes, crear 
táboas e gráficas etc. 

E  B3.13. Produción de textos segundo Plan 
de escritura do centro 

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

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

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 Escribe diferentes tipos de textos 
adecuados ao seu nivel. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B 

E 

 B4.1. A palabra. A sílaba. Diptongos e 
hiatos. 

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

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

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

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

X 
CCL  Recoñecer as distintas clases de palabras 

nun texto. 

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

X 
CCL  Analiza os tempos verbais que recoñezas 

nun texto. 

 LCB4.1.3. Diferenza familias de 
palabras. 

X 
CCL  Fai familias de palabras. 

B 

E 

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

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

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

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

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

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

X 
CCL  Escribe sinónimos e antónimos de 

palabras dadas. 
 Recoñece nun texto as palabras 

polisémicas. 
 

 LCB4.2.2. Recoñece prefixos e 
sufixos e é capaz de crear palabras 
derivadas. 

X 
CCL  Formar palabras derivadas utilizando 

prefixos e sufixos. 

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

X 
CCL  Clasifica as distintas palabras nun texto. 

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

X 
CCL  Recoñece os distintos conectores nun 

texto. 

 LCB4.2.5. Recoñece a oración 
simple, distingue suxeito e 
predicado. 

X 
CCL  Analiza as oracións, separando o suxeito 

do predicado. 
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B 

E 

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

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

 LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento 
da estrutura do dicionario e no 
seu uso para buscar o significado 
de diferentes tipos palabras. 

X 
CCL 

CAA 

 Busca o significado das palabras suliñadas 
nun texto. 

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

X 
CCL 

CAA 

 Selecciona o significado mais axeitado 
segundo o contexto. 

 LCB4.3.3. Utiliza as normas 
ortográficas básicas nas súas 
producións escritas.  

X 
CCL  Escribe un texto utilizando as normas 

ortográficas básicas. 

B 

E 

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

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

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

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

 LCB4.4.1. Utiliza as diferentes 
clases de palabras para elaborar o 
discurso. 

 CCL 

CAA 

 Fai unha redacción utilizando diferentes 
clases de palabras. 

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

X 
CCL  Corrixe no texto as concordancias. 

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

X 
CCL  Clasifica as palabras dun texto segundo o 

seu acento. 
 

 LCB4.4.4. Usa os signos de 
puntuación ao producir textos 
escritos.  

X 
CCL  Escribe un texto utilizando correctamente 

os signos de puntuación. 

 LCB4.4.5. Aplica as normas de uso 
da til nos seus textos escritos. 

X 
CCL  Acentuar gráficamente un texto dado. 

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

X 
CCL 

 
 Escribe un texto utilizando a sintaxe 

adecuada. 

B 

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 e outros recursos didácticos 
ao seu alcance e propios da súa idade 
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.  

X 
CCL 

CD 

CAA 

 Utiliza programas educativos dixitais para 
mellorar as súa expresión oral e escrita. 

B 

D 

E 

 B4.12. Valoración da diversidade da lingua 
na nosa comunidade autónoma. 

 B4.6. Valorar a variedade lingüística de 
España e do español como fonte de 
enriquecemento cultural. 

 LCB4.6.1. Valora a variedade 
lingüística de España. 

X 
CCL 

CSC 

 Recoñece e sitúa nun mapa as distintas 
linguas de España. 
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B 

D 

E 

O 

 B4.13. Identificación das similitudes e 
diferenzas entre as linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia comunicativa 
integrada. 

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

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

 CCL 

CSC 

 Identifica similitudes e diferenzas entre o 
galego e o castelán. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

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

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

 LCB 5.1.1. Valora de forma global, 
as características fundamentais de 
textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

 CCL 

CCEC 

 Diferenciar textos narrativos e poéticos. 

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 e a 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar e 
recoñecer e interpretar algúns 
recursos básicos da linguaxe literaria e 
diferenza das principais convencións 
formais dos xéneros. 

 LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas 
e comentadas de textos narrativos 
de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 

X 
CCL 

CCEC 

 Ler e comentar textos narrativos de 
tradición oral e escritos. 

 LCB 5.2.2. Interpreta, 
intuitivamente, a linguaxe 
figurada en textos literarios. 

X 
CCL 

CAA 

 Identifica e explica a linguaxe figurada nun 
texto literario. 

E  B5.4. Identificación de recursos literarios.   B5.3. Coñecer e valorar os recursos 
literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns e adiviñas. 

 LCB 5.3.1. Distingue algúns 
recursos retóricos básicos propios 
dos poemas 

X 
CCL 

CCEC 

 Descubre a rima nun poema dado. 

 LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, 
comparacións, aumentativos, 
diminutivos e sinónimos en textos 
literarios. 

X 
CCL 

CCEC 

 Escribe textos utilizando comparacións, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos. 

B 

E 

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

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

 LCB 5.4.1. Crea, con axuda, 
sinxelos textos literarios (contos, 
poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

X 
CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 Crear diversos textos a partir dun modelo 
dado. 

A 

B 

E 

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

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

 LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce 
sinxelos textos orais adecuados á súa 
idade: contos, poemas, cancións. 

X 
CCL 

CAA 

CCEC 

 Recita poemas, cancións, contos,…aos demais 
compañaeiros. 

E  B5.8. Dramatización e lectura dramatizada de  B5.6. Participar con interese en  LCB 5.6.1. Realiza dramatizacións X 
CCL  Prepara unha obra dialogada. 
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J textos literarios.  dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade. 

individualmente e en grupo de textos 
literarios axeitados á súa idade. 

CAA 

CCEC 

D 

E 

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

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

 LCB 5.7.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 
gozo persoal. 

X 
CCL 

CSC 

CCEC 

 Elabora un mural con poemas ou escritos en 
galego e castelán. 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO CUARTO 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B 

G 

E 

 B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas: análise e 
comprensión do enunciado. Estratexias e 
procedementos postos en práctica: facer 
un debuxo, unha táboa, un esquema da 
situación, ensaio e erro razoado, 
operacións matemáticas axeitadas etc. 
Resultados obtidos.  

 B1.1. Expresar verbalmente de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema.  

 MTB1.1.1. Comunica verbalmente 
de forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun 
problema de matemáticas ou en 
contextos da realidade. 

X CMCT 

CCL 

 Expresa verbalmente, razoando o proceso 
seguido na resolución de problemas  da 
vida cotiá. 

 
 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento 
e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

 MTB1.2.1. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problema; revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos 
resultados, comproba e interpreta 
as solucións no contexto da 
situación, busca outras formas de 
resolución etc. 

X CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Analiza o enunciado e investiga os datos o 
as preguntas a partir das operacións que 
o resolven. 

 Busca alternativas para resolver os 
problemas dados. 

 MTB1.2.2. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de 
problemas. 

X CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Progresa na elaboración de estratexias  
nos diferentes contextos. 

 MTB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas a 
resolver, contrastando a súa 
validez e valorando a súa utilidade 
e eficacia. 

X 
CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Estima resultados cos datos do problema a 
resolver. 

 MTB1.2.4. Identifica e interpreta 
datos e mensaxes de textos 
numéricos sinxelos da vida cotiá 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebaixas...). 

X 
CMCT 

CCL 

CAA 

 Ler con atención os textos propostos para 
poder relacionalos cos datos numéricos . 

B 

G 

 B1.2. Proposta de pequenas 
investigacións en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais. 

 B1.3. Profundar en problemas resoltos 
propoñendo pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas etc. 

 MTB1.3.1. Profunda en problemas 
unha vez resoltos, analizando a 
coherencia da solución e 
buscando outras formas de 
resolvelos. 

X 
CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Resolve un problema dado de todas as 
maneiras posibles, 
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 MTB1.3.2. Formula novos 
problemas, a partir dun resolto: 
variando os datos, propoñendo 
novas preguntas, conectando coa 
realidade, buscando outros 
contextos etc. 

X CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Dado un problema resolto formula outro 
variando os datos e as preguntas 
relacionado coa vida cotiá. 

G  B1.3. Acercamento ao método de traballo 
científico mediante o estudo dalgunhas 
das súas características e a súa práctica 
en situacións sinxelas. 

 B1.4. Identificar e 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 
para a resolución de problemas. 

 MTB1.4.1. Practica o método 
científico sendo ordenado, 
organizado e sistemático. 

X CMCT 

CAA 

 Resolve problemas matemáticos utilizando 
o método científico. 

B 

G 

 B1.4. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

 B1.5. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

 MTB1.5.1. Desenvolve e amosa 
actitudes axeitadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 

X CMCT 

CSC 

CSIEE 

 Ter confianza ao iniciar os procesos de 
resolución dos problemas. 

B 

G 

I 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para obter 
información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas e presentar 
resultados. 

 B1.6. Integración nas tecnoloxías da 
información e a comunicación no proceso 
de aprendizaxe. 

 B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos 
de modo habitual no proceso de 
aprendizaxe, buscando, analizando e 
seleccionando información relevante 
en internet ou en outras fontes 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións. 

 MTB1.6.1. Utiliza ferramentas 
tecnolóxicas para a realización de 
cálculos numéricos, para aprender 
e resolver problemas. 

 CMCT 

CD 

CAA 

 Utiliza as novas tecnoloxías para a 
realización e mellora de cálculos 
numéricos. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B 

E 

G 

H 

 B2.1. Números naturais, decimais e 
fraccións. 

 B2.2. A numeración romana. 
 B2.3. Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. Comparación de 
números. 

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

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

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

 B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
centésimas).  

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

X CMCT 

CCEC 

CCL 

 Combinar  os signos utilizados no sistema 

de numeración romano para atopar o 
número que pide o enunciado. 

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

X 
CMCT 

CAA 

CCL 

 Dados varios números (naturais ,fraccións 
e decimais ata as centésimas). Lelos, 
escríbeos e interpreta o valor posicional  
de cada unha das súas cifras, 
comparándoos e ordenándoos. 
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 B2.7. O número decimal: décimas e 
centésimas. 

 B2.8. Fraccións. Representación gráfica. 
 B2.9. Os números decimais: valor de 

posición. 

B 

G 

 B2.10. Descomposición e redondeo de 
números naturais e decimais 

 B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor. 

 MTB2.2.1. Descompón, compón e 
redondea números naturais e 
decimais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas 
cifras. 

X 
CMCT 

CAA 

 Dada unha serie de números 
descompoñelos,  aproxímaos  e indicar o 
valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

B 

G 

 B2.11. Operacións con números naturais: 
suma, resta, multiplicación e división.  

 B2.12. Identificación e uso dos termos 
propios da división.  

 B2.13. Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando números 
naturais. 

 B2.14. Concepto de fracción como 
relación entre as partes o todo. 

 B2.15. Operacións con fraccións. 
 B2.16. Operacións con números decimais. 
 B2.17. Utilización dos algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e división. 

 B2.3. Operar cos números tendo en 
conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, as 
estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis 
adecuado. 

 MTB2.3.1. Aplica as propiedades 
das operacións e as relacións 
entre elas. 

X 
CMCT 

CAA 

 Calcula de tres formas diferentes a suma e 
a  multiplicación de tres cantidades dadas 
para iso  utiliza as diferentes propiedades. 

 MTB2.3.2. Realiza sumas e restas 
de fraccións co mesmo 
denominador na resolución de 
problemas contextualizados.  

X 
CMCT 

CAA 

 Utiliza debuxos e elementos da vida cotiá 
para explicar as fraccións e  utiíízaas para 
sumar e restar. 

 MTB2.3.3. Realiza operacións con 
números decimais na resolución 
de problemas contextualizados. 

X 
CMCT 

CAA 

 Resolve problemas da vida cotiá 
realizando operacións con números 
decimais, 

 
I 

 B2.18. Estimación de resultados. 
 B2.19. Utilización dos algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e división. 
 B2.20. Automatización de algoritmos.  
 B2.21. Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor posicional 
das súas cifras.  

 B2.22. Construción de series ascendentes 
e descendentes.  

 B2.23. Descomposición de números 
decimais atendendo ao valor posicional 
das súas cifras.  

 B2.24. Elaboración e uso de estratexias de 
cálculo mental. 

 B2.25. Utilización da calculadora. 

 B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos 
tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá. 

 MTB2.4.1. Emprega e automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división (de 
ata dúas cifras) con distintos tipos 
de números, en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas e en 
situacións cotiás. 

X 
CMCT 

CAA 

 Resolve problemas sinxelos con situacións 
cotiás  con distintos tipos de  números e 
comproba os resultados, 

 MTB2.4.2. Constrúe series 
numéricas, ascendentes e 
descendentes, de cadencias 2, 10, 
100 a partir calquera número e de 
cadencias 5, 25 e 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 e 50. 

X 
CMCT  Realizar series numéricas ascendentes e 

descendentes. 

 MTB2.4.3. Elabora e emprega 
estratexias de cálculo mental. 

X 
CMCT 

CAA 

 Utiliza adecuadamente estratexias  de 
cálculo mental. 

 MTB2.4.4. Estima e redondea o X 
CMCT  Realiza exercicios e estima e redondea os 



27 

 

 

 

    

 
 

resultado dun cálculo valorando a 
resposta. 

CAA resultados, 

 MTB2.4.5. Emprega a calculadora 
aplicando as regras dos eu 
funcionamento para investigar e 
resolver problemas. 

 CMCT 

CAA 

CD 

 Utiliza a calculadora para resolver 
problemas. 

  2.26. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 

 B2.27. Resolución de problemas da vida 
cotiá. 

 B2.5. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

 MTB2.5.1. Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando 
decisións.  

X 
CMCT 

CAA 

 Resolve problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, valorando 
coñecementos matemáticos adecuados, 

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

X 
CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Resolve problemas de formas diferentes 
utilizando as operacións e as unidades 
adecuadas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B 

E 

G 

B3.1. Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 
B3.2. Realización de medicións. 
B3.3. Estimación de lonxitudes, capacidades 
e masas de obxectos e espazos coñecidos; 
elección da unidade e dos instrumentos 
máis axeitados para medir e expresar unha 
medida. 

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

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

X 
CMCT 

CCL 

CAA 

 Estima lonxitudes, capacidades e masas  e 
expresa  o resultado coas unidades 
axeitadas. 

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

X 
CMCT 

CAA 

 Dadas varias magnitudes e medidas, 
escolle a máis axeitada para cada caso. 
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G B3.4. Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 
B3.5. Desenvolvemento de estratexias para 
medir figuras de maneira exacta e 
aproximada. 
B3.6. Sumar e restar medidas de lonxitude, 
capacidade e masa. 

 B3.2. Operar con diferentes medidas.  MTB3.2.1. Suma e resta medidas 
de lonxitude, capacidade e masa 
en forma simple dando o 
resultado na unidade 
determinada de antemán. 

X 
CMCT  Realiza operacións de suma e resta coas 

distintas magnitudes. 

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

X 
CMCT  Expresa de forma simple as medicións de 

lonxitude,capacidade ou masa dada en 
forma complexa e viceversa, 

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

X 
CMCT  Dadas varias medidas  dunha mesma 

magnitude  compáraas e ordénaas, 

B 

G 

B3.7. Unidades de medida do tempo e as 
súas relación. 
B3.8. Equivalencias e transformacións entre 
horas, minutos e segundos. 
B3.9. Lectura en reloxos analóxicos e 
dixitais. 
B3.10. Cálculos con medidas temporais. 

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

 MTB3.3.1. Resolve problemas da 
vida diaria utilizando as medidas 
temporais e as súas relacións. 

X 
CMCT 

CAA 

 Resolve problemas da vida cotiá  utilizando 
as medidas correspondentes, explicando 
os datos, a situación plantexada,  o 
proceso seguido  e as solucións obtidas, 

B 

G 

B3.11. O sistema monetario da unión 
europea. Unidade principal: o euro. Valor 
das diferentes moedas e billetes. 
B3.12. Múltiplos e submúltiplos do euros. 
B3.13. Equivalencias entre moedas e 
billetes. 

 B3.4. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

 MTB3.4.1. Coñece a función, o 
valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para 
resolver problemas en situación 
reais coma figuradas. 

X 
CMCT 

CAA 

CSC 

 Resolve  problemas da vida real utilizando 
moedas e billetes do sistema monetario 
da Unión Europea. 

 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

B 

G 

I 

B4.1. Formas planas e espaciais: figuras 
planas: elementos, relación e clasificación. 
B4.2. Clasificación de triángulos atendendo 
os seus lados e os seus ángulos. 

 B4.1. Coñecer as figuras planas; 
cadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio e rombo. 

 MTB4.1.1. Clasifica triángulos 
atendendo aos seus lados e aos 
seus ángulos, identificando as 
relacións entre os seus lados e 
entre ángulos. 

X CMCT 

CAA 

 Debuxar  e clasiifica os triángulos segundo  
os lados e os ángulos. 

 

 MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de 
debuxo e ferramentas 
tecnolóxicas para a construción e 
exploraciónde formas 
xeométricas. 

X CMCT 

CD 

        Debuxar   e  clasiificar os triángulos 
segundo  os lados e os ángulos  utilizando 
as ferramentas necesarias. 

B B4.3. Clasificación de cuadriláteros  B4.2. Utilizar as propiedades das  MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros X CMCT  Construir cuadriláteros utilizando 
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G atendendo o paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos paralelepípedos. 
B4.4. A circunferencia e o círculo. Elementos 
básicos: centro, raio e diámetro. 

figuras planas para resolver 
problemas. 

atendendo ao paralelismo dos 
seus lados. 

CAA materiais manipulables. 
 Identificar os lados opostos  de ditos 

cuadriláteros. 

 MTB4.2.2. Identifica e diferencia 
os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, 
raio e diámetro. 

X CMCT 

CAA 

 Medir  o diámetro  e o radio dunhas 
circunferencias e círculos dados. 

B 

G 

B4.5. Identificación e denominación de 
polígonos atendendo o número de lados. 
B4.6. Corpos xeométricos: elementos, 
relación e clasificación. 
B4.7. Poliedros. Elementos básicos: vértices, 
caras e arestas. Tipos de poliedros. 
B4.8. Corpos redondos: cono, cilindro e 
esfera. 
B4.9. Regularidades e simetrías: 
recoñecemento de regularidades. 

 B4.3. Coñecer as características e 
aplicalas para clasificar: poliedros, 
prismas, pirámides, corpos redondos: 
cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

 MTB4.3.1. Identifica e nomea 
polígonos atendendo o número 
de lados. 

X CMCT 

CAA 

 Debuxar diferentes polígonos e ponlle os 
nomes. 

 MTB4.3.2. Recoñece e identifica 
poliedros, prismas, pirámides e os 
seus elementos básicos: vértices, 
caras e arestas. 

X CMCT 

CAA 

 Identificar a que corpos xeométricos 
corresponde diferentes obxectos.. 
Nomear os seus elementos básicos. 

 MTB4.3.3. Recoñece e identifica 
corpos redondos: cono, cilindro e 
esfera e os seus elementos 
básicos. 

X CMCT 

CAA 

 Identificación de corpos  xeométricos  en 
obxectos  e construcións  reais. 

 Caracterización dos distintos corpos 
xeométricos: vértices, caras e aristas,  e o 
seu desenrrolo.  

B 

G 

H 

B4.10. Interpretación de representacións 
espaciais en situacións da vida cotiá. 

 B4.4. Interpretar representacións 
espaciais realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos 
ou situacións familiares. 

 MTB4.4.1. Representa a escola, o 
barrio ou a aldea mediante un 
plano ou esbozo. 

 CMCT 

CAA 

CSC 

 Fai un plano a escala da aula. 
 Representa mediante un esbozo o seu 

colexio. 

B 

G 

B4.11. Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá. 

 B4.5. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados 
e reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de 
problemas. 

 MTB4.5.1. Resolve problemas 
xeométricos que impliquen 
dominio dos contidos traballados, 
utilizando estratexias heurísticas 
de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando 
decisión.  

X 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

 Diseñar  distintas  estratexias de 
resolución. 

 Comentar o razoamento cos compañeiros 
 Construir diversos poliedros a partir do 

desenvolvemento plano. 
 Resolver os distintos  problemas e enigmas 

e pensar sobre  a súa resolución. 

 MTB4.5.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as unidades 
dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no 
contexto, propoñendo outras 

X 

CMCT 

CAA 

 Razoar as diferentes estratexias de 
resolución de problemas 

 Xustifica os tipos de solucións. 
 Resolve problemas xeométricos da vida 

cotiá aplicando os conceptos de 
perímetros, diámetro ,etc. e expoñendo o 
proceso seguido utilizando o vocabulario 
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formas de resolvelo. xeométrico básico. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

B 

G 

B5.1. Recollida e clasificación de datos 
cualitativos e cuantitativos. 

 B5.1. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, utilizando 
algúns recursos sinxelos de 
representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas 
lineais… comunicando a información. 

 MTB5.1.1. Identifica datos 
cualitativos e cuantitativos en 
situacións familiares. 

X 
CMCT 

CAA 

 Diferenciar entre variables cualitativas  e 
cuantitativas. Poñer exemplos. 

 

B 

G 

B5.2. Análise crítica das informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas. 

 B5.2. Facer estimacións baseadas na 
experiencia sobre o resultado 
(posible, imposible, seguro, máis ou 
menos probable) de situacións 
sinxelas nas que interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 

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

X 
CMCT 

CAA 

 Organizar a información, construír unha 
táboa de frecuencias e debuxar o gráfico 
de barras correspondente, 

 Realizar unha enquisa e analizar os 
resultados. 

 
 


