
 

       
PLAN DE TRABALLO CIENCIAS NATURAIS E SOCIAIS 

4º DE PRIMARIA 

 

PROFESORAS:  María Pilar García García, Patricia Morchón Mosquera 

 
 
MATERIAIS 

 

 

Os libros de texto e de consulta.  

Caderno de traballo do alumno 

Material impreso (fichas de traballo e reforzo,...).  

Material didáctico como os mapas, cámara de fotos, material de 

debuxo,... 

Os recursos TICs. 

A biblioteca do centro e a biblioteca de aula,  

Recursos persoais (os titores/as e monitores especifícos de saídas e 

tarefas realizadas no centro). 

 
 

METODOLOXÍA 

 
O  proceso de ensinanza e aprendizaxe ao longo de cada un dos temas cumpre os seguintes requisitos: 

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

 Explicación dos contidos a traballar con apoio dixital e outros. 

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

previos e da memorización comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas en por eles. 

 Realización de exercicios e tarefas individualmente,por parellas, cada tres,… 

 Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, coa fin de que resulten 

motivadoras. 

 Elaboración de pequenos proxectos de investigación en pequeño grupo. 

 Postas en común e autoavaliación de tarefas individuais como de proxectos en grupo. 

 

Os contidos de C. Naturais e C. Sociais traballámolos de forma alterna. É dicir,traballamos un tema 

dunha asignatura e cando o rematamos comenzamos con outro da mesma asignatura ou cambiamos. 

Para a realización  das actividades deixarase un tempo na clase, cando non se remate na aula levaranse 

para casa, así como algún material de reforzo mediante fichas ou enlaces web. 

 

Unha das horas semanais destinada  a esta materia será utilizada como unha sesión informática onde se 

levarán a cabo tarefas de búsqueda e selección de información de manera guiada; e outra hora semanal 

estará dedicada ao proxecto de Robótica, con grupos alternos( A metade da clase irá a clase de Robótica e 

a outra metade traballará coa titora as máquinas simples e as máquinas compostas) 

 

 A metodoloxía será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favorecendo o traballo 

individual e cooperativo do alumnado na aula. É importante que o alumno desenvolva a curiosidade por 

aprender no respeto, a tolerancia, o diálogo, a autonomía, a crítica constructiva  e a igualdade. 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios básicos ter en conta os 

seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e motivacións. 



 

 

CONTIDOS POR TRIMESTRE EN CIENCIAS SOCIAIS E NATURAIS 

 
 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

 

C.N. O corpo humano. Os 

sentidos. 

 

C.N. A saúde. Tipos de 

alimentos. Nutrientes. 

 

C.S. O tempo atmosférico. O 

clima. 

Capas da atmosfera. 

 

C.S.A auga na terra. Como é 

un río. Ríos da Península. 

 

C.S.O relevo, a formación do 

relevo  e as rochas. O relevo 

de España e de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

C.N. Os seres vivos. As 

plantas. Clasificación do reino 

vexetal.A nutrición, a relación 

e a reprodución. 

C.N. Os seres vivos. Os 

animais: vertebrados e 

invertebrados. Características e 

clasificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

C.S. A organización territorial 

de España. Comunidades e 

provincias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C.S. A transformación do 

medio natural: paisaxe natural  

paisaxe humanizada, industrial 

e urbana. 

C.S. A poboación e o territorio. 

A poboación en España e en 

Galicia: distribución e 

evolución. 

C.S. As actividades 

productivas. Os sectores 

productivos. 

 

C.N. A materia e os materiais. 

Propiedades. Usos e reciclase. 

O medio ambiente. 

C.N. A enerxía. Formas e 

fontes. A calor e a 

temperatura. O son. 

C.S. Os primeiros poboadores. 

Idades da Historia. Restos 

prehistóricos en Galicia. 

C.S. En tempos dos romanos. 

Pobos prerromanos. Herdanza 

romana. 

 

 

*C.N.  As máquinas ( este tema dase ao longo do curso en grupos alternos con Robótica). 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 CRITERIOS de 

*cualificación 

Indicadores 

(marcar o que proceda) 

Porcenta

xe 

Instrumentos *avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave: 

- Resolución de 

probas orais e 

escritas 

o Superación controis orais e 

escritos 

o Comprensión lectora 

o Corrección en exposicións 

orais 

o  

30% 

(Maior 

importa

ncia da 

3ª 

avaliaci

ón na 

nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficos...) 

o Rúbricas  

o Observación sistemática 

o Listas de control (si ou non) 

o Tarefas multimedia 

o  

 Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respeto de turnos 

o Preguntas realizadas 
10% 

o Observación sistemática: 

escalas observación 

o Listas de control (si ou non) 

o Debates 

o Asamblea 

o  

 Atención, esforzo e interese o Actitude nas explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e concentración 

15% 

o Observación sistemática 

o Escalas de observación 

o Rexistro anecdótico 

o Listas de control (si ou non) 

o  

 Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento de normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

15% 

o Observación sistemática 

o Escalas de observación 

o Rexistro anecdótico 

o Entrevistas 

o  

 Traballo diario e 

presentación do mesmo 

o Limpeza e orde en libretas e 

traballos 

o Caligrafía 

o Autonomía no traballo 

o Respecto de normas 

ortográficas básicas 

o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control (si ou non) 

o Análise das producións do 

alumnado: libro, fichas, 

plástica e outras 

 

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de razonamento 

e deducción 

o Habilidades na búsqueda de 

información 

o Exposición oral 

o Tratamento da información 

5% 

o Rúbricas 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

5% 

o Produtos finais 

o Listas de control (si ou non) 

o Rúbricas 

o Escalas de observación 

 

 


