
       
PLAN DE TRABALLO  SOCIAIS 

1º DE PRIMARIA 

 

PROFESORES:  Concepción Cid, Jesús Castiñeira. 

MATERIAIS 
1. Libros de texto. 

2. Libro dixital do texto de referencia 

3. Material elaborado polo profesorado para traballar, reforzar ou ampliar determinados contidos 

de cada unha das áreas. 

4. Outros textos instrutivos: contos adaptados á idade, , libros informativos…  

5. Software educativo relacionado coas diversas áreas do currículo. 

6. Utilización das novas tecnoloxías e a Internet para a búsqueda de información  e a elaboración 

de traballos.  

7. Aplicacións gratuitas para a elaboración de traballos e presentación. 

8. Os medios de comunicación de masas, sobre todo a prensa escrita 

9. As bibliotecas escolares: de aula e de centro.  

10. Libros de formación persoal para o profesorado.   

11. Xogos educativos ou material manipulativo de interese (ábacos, murais…) 

METODOLOXÍA 
A nosa metodoloxía irá enfocada a que o alumnado adquira unhas competencias que lle permitan 

desenvolverse na vida diaria e construír a súa propia aprendizaxe. Para iso, cada situación de aprendizaxe 

requerirá dunhas medidas metodolóxicas a adoptar para a correcta adquisición de ditas competencias.  

 

Estas serán as liñas básicas da nosa metodoloxía: 
a)  Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumnado, nos seus distintos aspectos, para 

construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que o favorezan e melloren, buscando sempre 

a construción dunha aprendizaxe significativa.  

b) Necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidadees xerais e de competencias 

clave e específicas por medio do traballo das  diferentes  áreas. 

c) Daremos prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 

mecánica. 

d) Trataremos de pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumnado poda 

comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 

e) Fomentaremos a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 

respecto ao que aprendeu, de modo que o alumnado poida analizar o seu progreso respecto 

aos seus coñecementos. 

f)  Incluíremos na nosa práctica cotiá recursos de natureza múltiple (concendéndolle especial 

importancia á integración das novas tecnoloxías)  considerando que a diversidade de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recursos facilita a construción de novas aprendizaxes así como a consolidación das xa 

acadadas.  

 

Todos estes principios terán como finalidade que o alumnado sexa, gradualmente, quen de 

aprender de forma autónoma. 

Aplicaremos unha serie de rutinas diarias no noso horario que persegue consolidar aprendizaxes 

que nós consideramos básico e tranversais a todo o entorno escolar: 

-Carreiriña diaria: a primeira hora entre as 9:05 e as 9:20 corremos polo patio da escola cun doble 

obxetivo: activación do corpo e mente, adquisición de hábitos saudables de exercicio diario. 

-Cálculo Mental: tódolos días entre as 9:20 e as 9:35 realización oral dun programa de cálculo mental 

progresivo . 

-Lectura silenciosa: tódolos días despois do recreo adicamos 15/20 minutos á lectura silenciosa libre como 

base para a construcción de futiros lectores e gusto pola mesma. 

 

Implemetaremos ao longo do curso rutinas de traballo cooperativo baseadas na interaccion entre iguais. O 

profesor simplemente actuará decatalizador das aprendizaxes tendendo a autonomía e á construcción das 

propias experiencias educativas. Loxicamente este traballo será pautado e aumentará gradualmente o nivel 

da autonomía de cada un dos grupos e de cada quen dos seus membros. Temos que ter en conta ( sempre) 

o feito de que traballamos con nenos de 6 anos no seu primeiro ano de E. Primaria no que as diferencias 

entre os membros do grupo son , xeralmente , moi evidentes. Aproveitaremos este feito como unha 

potencialidade  en lugar de velo coma un problema. 

Faremos especial enfasé na cultura dos hábitos saudables ( alimentación, descanso, exercicio físico ) 

aproveitando cada parte do curriculum que nos permita potenciar este traballo. 

 

Por último, sinalar que centraremos moi boa parte do noso traballo no curriculum oculto lido coma 

Educación Emocional. Traballaremos de xeito consciente e constante a mellora da autoimaxe da cada 

rapaz e polo tanto aumentando a súa autoestima 

 



CONTIDOS POR TRIMESTRE EN CIENCIAS SOCIAIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

 

VIVIR EN SOCIEDADE 

 

 

 

-Investigamos sobre as 

relacións de parentesco e 

roles familiares. 

 

-A escola: organización 

escolar, os membros e os seus 

roles, espazos físicos e 

recursos. 

-Os deberes e dereitos das 

persoas. A asemblea de clase 

como momento para a 

reflexión, o diálogo, a escoita 

activa e a resolución pacífica 

de conflitos. 

- A casa e o lugar en que 

vivo. Estancias da casa e 

localización na contorna: 

aldea, vila, cidade. 

Elaboración dun esbozo da 

distribución da casa 

-Manifestacións culturais do 

contorno. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 O MUNDO QUE NOS 

RODEA 

 

 

-O tempo atmosférico. -

Observación e medicións 

sinxelas dos fenómenos 

atmosféricos que teñen lugar 

no espazo próximo e a súa 

simboloxía. Comprobación 

observado o tempo nos 

diferentes medios de 

comunicación: prensa, prensa 

dixital,.. 

-Os elementos do ceo, as súas 

características e o seu 

movemento como indicador 

do paso do tempo. -

Experimentación do paso do 

tempo observando o 

movemento do Sol e da Lúa e 

asocialo ás diferentes partes 

do día e da noite. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

AS PEGADAS DO TEMPO 

 

 

-Uso e medidas do tempo. 

Nocións básicas: antes, 

despois, día, mes. O paso do 

tempo: liña do tempo da súa 

historia persoal. Árbore 

xenealóxica sinxela dos 

membros da 

súa familia. 

-Sistemas de medida do 

tempo. O día, a semana, os 

meses e o ano. O calendario 

como instrumento de medida 

do tempo. Creación dun 

calendario anual propio 

establecendo os horarios das 

xornadas escolares, as 

semanas, os meses, as 

estacións do ano, situando os 

aniversarios e os 

acontecementos máis 

importantes. 



 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 CRIterios de 

cualificación 

Indicadores 

 
Porcent 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos 

mínimos e 

desenvolvemento 

das competencias 

clave 

o Resolución de probas orais e escritas 

 

25% 

(Maior 

importa

ncia da 

3ª avan 

na nota 

final  

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas abertas 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

 Participación 

activa na aula 

o Petición de palabra 

o Respecto da quenda de palabra 

o Coherencia das preguntas realizadas 

15% 

o Observación sistemática 

o Debates e asambleas 

 

 Atención, esforzo 

e interese 

o Actitude nas explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e concentración 

15% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

 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 Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

 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  

o Análise das producións 

do alumnado: caderno 

de traballo, fichas, etc. 

 Traballo de 

investigación 

o Amosar curiosidade 

o Capacidade de razoamento e dedución 

o Habilidades na búsqueda de información 

o Exposición oral 

o Tratamento da información 

5% 

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 Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 


