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1. Introdución e contextualización 
Esta programación desenvolverase no 3º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 50 alumnos/as divididos en dous grupos de 25 nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que 

está recibindo apoio tanto dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 



Para levar a cabo esta programación terase en conta a lexislación vixente, adaptándoa aos criterios e acordos recollidos no Proxecto Educativo, 

planificando o traballo que se vai levar a cabo na aula, en función das características do noso alumnado. 

A lexislación que ampara a seguinte programación é a que se relaciona a continuación: 

 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na nosa Comunidade Autónoma. 

 Orde do 9 de xuño de 2016, polo que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Este curso levarase a cabo nun contexto especial de pandemia, tendo en conta para a súa programación o establecido nas Instrucións do 30 de Xuño 

de 2020 en relación ás medidas educativas a adoptar no curso 2020/2021. 

 

2. Deseño  da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

Segundo a ORDE do 9 de xuño de 2016 de avaliación, durante o primeiro mes do curso escolar realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade de 

adecuar as ensinanza ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación inicial farase nos primeiros días do curso con diferentes materiais, como probas obxectivas, xogos, actividades dixitais… para coñecer o 

punto de partida do noso alumnado.  

 Neste curso xunto ista avaliación inicial dos contidos vistos no curso pasado tamén valoraremos a introdución dos contidos fundamentais non adquiridos 

o ano pasado en quinto que están sinalados no correspondente apartado. 

 Esta avaliación inicial será de carácter informativo para alumnado e profesorado e ten como obxectivo o coñecemento xeral do punto de partida da 

acción docente. Permite detectar que saben os alumnos antes de empezar, é dicir, as ideas previas sobre as cales se asentarán os novos 

coñecementos Tamén terá un carácter integral xa que pretende considerar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e a consecución dos obxectivos para 

a etapa, así como das competencias desde as distintas materias.  



    Desta avaliación incial, xunto co estudo do expediente se informará ao departamento de orientación e se fará unha proposta de valoración sobre os 

casos de alumnado con necesidades específicas de atención educativa así como dos posibles reforzos ordinarios na aula e posibles adaptacións 

curriculares. 

Esta avaliación cobra importancia ante a situación actual, dado que o punto de partida de cada alumno/a é moi diferente debido ao confinamento, esta 

recollida de información debe compensar as diferenzas entre o alumnado así como as carencias relativas aos contidos non adquir idas no curso pasado. 

Nalgunhas áreas pode ser necesaria a planificación dalgunhas actividades sinxelas para facer na casa. Evidentemente, neste apartado é importante a 

colaboración das familias. 

 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

De acordo con Zabala e Arnau(2014) as competencias implican “a capacidade de resolver problemas, de dar resposta a situacións  que interpelan e 

esixen a busca de solución, así como utilizar uns coñecementos e habilidades para poder interpretar e actuar en diferentes medios de maneira 

funcional”. Así mesmo, fomentan a motivación e significatividade da aprendizaxe, en virtude da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, polo que describen 

as relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación de la educación primaria, secundaria e bacharelato.  

As competencias clave fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e 

institucións académicas. 

 

Identifícanse sete competencias para o seu desenvolvemento na Educación Primaria: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 Competencia dixital (CD) 



 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Coinciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver, nos nenos e nas nenas, as capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.



 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar 
e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a 

non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas 
e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 
reciban e elaboren. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 
medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-
sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, criterios de avaliación e cos distintos estándares 
de aprendizaxe desta área. 



5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Lingua Castelá e Literatura. 

 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

 a  B1.1. Estratexias e normas para o 

intercambio comunicativo: participación; 

exposición clara; escoita; respecto á quenda 

de palabra; respecto polos sentimentos, 

experiencias, ideas, opinións e 

coñecementos dos e das demais. 

 B1.1.Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando a quenda de palabra e a 

intervención dos e das demais. 

 LCB1.1.1. Expresa de forma global, 

ideas, opinións e sentimentos con 

certa claridade. 

 CCL 

 c  CAA 

 d  CSC 

 e 
 

 LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita atenta, 

espera de quendas, respecto da 

opinión dos e das demais. 

 CCL 

  CAA 

  CSC 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes 

verbais e non verbais, especialmente xestos 

e ton de voz que complementen o significado 

da mensaxe. 

 B1.2. Recoñecer a información verbal e 

non verbal dos discursos orais e integrala 

na produción propia. 

 LCB1.2.1. Integra de xeito global os 

recursos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente, identificando 

o valor comunicativo destes. 

 CCL 

 LCB1.2.2. Exprésase cunha 

pronunciación e unha dicción 

correctas. 

 CCL 

 a 

 b 

 e 

 B1.3. Participación en situacións de 

comunicación, espontáneas e dirixidas, 

utilizando un discurso cunha secuencia lineal 

sinxela. 

 B1.3. Expresarse con coherencia básica 

de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en 

diferentes situación de aula. 

 LCB1.3.1. Participa activamente e 

con coherencia básica en diversas 

situacións de comunicación: 

• Diálogos 

• Exposicións orais seguindo un 

modelo, e guiadas, con axuda, 

cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B1.4. Dedución das palabras evidentes polo 

contexto. Interese pola ampliación de 

vocabulario. Creación de redes semánticas 

sinxelas. 

 B1.4. Facer hipóteses sobre o significado 

de palabras evidentes a partir do seu 

contexto de uso. 

 LCB1.4.1. Identifica polo contexto o 

significado de distintas palabras. 

 CCL 

 LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario 

axeitado a súa idade para expresarse 

con progresiva precisión nos 

diferentes contextos de 

comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B1.5. Comprensión global e específica de 

textos orais de diversa tipoloxía e 

procedentes de diversas fontes (produción 

didáctica, gravacións, medios de 

comunicación). 

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 

principais de textos orais breves e 

sinxelos de diferente tipoloxía, segundo a 

forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos) e a 

súa intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos). 

 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: 

noticias, contos, folletos informativos, 

narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, receitas 

médicas…. 

 CCL 

 CAA 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
 LCB1.5.3. Responde preguntas 

sinxelas correspondentes á 

comprensión literal. 

 CCL 

 LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para levar a 

cabo diversas actividades en 

situacións de aprendizaxe. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B1.5. Comprensión global e específica de 

textos orais de diversa tipoloxía e 

procedentes de diversas fontes (produción 

didáctica, gravacións, medios de 

comunicación). 

 B1.6. Utilizar os medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaxe. 

 LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os 

medios audiovisuais e dixitais para 

obter información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB1.6.2. Transforma en noticias 

sinxelas feitos cotiás próximos á súa 

realidade, imitando modelos. 

 CCL 

 CSC 

 LCB1.6.3. Comprende de forma 

global o contido principal dunha 

entrevista, noticia ou debate infantil 

procedente dos medios de 

comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 B1.6. Audición e reprodución de textos 

adecuados ao nivel que estimulen o seu 

interese. 

 B1.7. Dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade e de producións propias. 

 B1.7. Reproducir textos axeitados aos 

seus gustos e intereses. 

 LCB1.7.1. Reproduce de memoria 

textos literarios, non literarios e 

propios, sinxelos e breves, axeitados 

aos seus gustos e intereses. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 LCB1.7.2. Interpreta diferentes 

personaxes, reflectindo as súas 

características esenciais, 

memorizando e representando as 

súas accións e xestos máis 

definitorios. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 B1.8. Produción de textos orais sinxelos de 

diferente tipoloxía. 

 B1.8. Producir textos orais adecuados ao 

nivel dos xéneros máis habituais imitando 

modelos, atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos). 

  LCB1.8.1. Elabora 

comprensiblemente textos orais 

breves e sinxelos do ámbito escolar e 

social, adecuados ao nivel, imitando 

modelos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha 

secuencia coherente elemental, 

utilizando nexos básicos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B1.9. Estratexias para utilizar a linguaxe oral 

como instrumento de comunicación e 

aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

 B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe 

oral: escoitar e preguntar. 

 LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo 

a linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita e pregunta para 

asegurar a comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 b 

 e 

 B2.1. Lectura, en silencio e en voz alta, de 

distintos tipos de texto próximos á súa 

experiencia. 

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio 

diferentes textos. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, sen 

dificultade, diferentes tipos de textos 

apropiados á súa idade. 

 CCL 

 LCB2.1.2. Le en silencio textos 

sinxelos próximos á súa experiencia. 

 CCL 

 e  B2.2. Comprensión de textos de diversa 

tipoloxía, adecuados á súa idade, lidos en 

voz alta e en silencio, segundo a súa 

tipoloxía e valorando a lectura como medio 

para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía 

correcta. 

 B2.2. Comprender distintos tipos de 

textos adaptados á súa idade e valorar a 

lectura como medio para ampliar o 

vocabulario, fixar a ortografía correcta e 

como gozo persoal. 

 LCB2.2.1. Resume, respondendo a 

preguntas e reflectindo as ideas 

principais, textos de diversa tipoloxía 

textual. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.2.2. Distingue en textos do 

ámbito escolar e social e de forma 

xeral, entre as diversas tipoloxías 

atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e á súa intención 

 CCL 

 CAA 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   comunicativa (informativos, literarios 

e prescritivos). 

 

 LCB2.2.3. Elabora glosarios coas 

novas palabras. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.3. Utilización de estratexias para a 

comprensión lectora de textos:consideración 

do título e das ilustracións. Identificación de 

palabras crave. Anticipación de hipótese de 

significado polo contexto. Recoñecemento 

básico da tipoloxía textual. Uso do dicionario. 

 B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias 

elementais para a comprensión lectora 

de textos moi sinxelos de diversa 

tipoloxía. 

 LCB2.3.1. Identifica as palabras clave 

dun texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.2. Activa, de forma guiada, 

coñecementos previos para 

comprender un texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o 

contido do texto a partir do título e de 

ilustracións redundantes. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.4. Relaciona a información 

contida nas ilustracións coa 

información que aparece no texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.5. Iníciase na utilización do 

dicionario de xeito guiado. 

 CCL 

 CAA 

 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 momentos de lecer 

para a lectura voluntaria. 

 CCL 

 LCB2.4.2. Selecciona textos do seu 

interese en función dos seus gustos e 

preferencias. 

 CCL 

 LCB2.4.3. Identifica e resume o 

argumento de lecturas realizadas e 

dá referencias básicas, como o título. 

 CCL 

 CAA 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 i 

 B2.7. Uso da biblioteca para a procura de 

información e utilización da mesma como 

fonte de información e lecer. 

 B2.5. Usa a biblioteca para localizar 

libros axeitados aos seus intereses. 

 LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de 

xeito guiado, diferentes fontes 

bibliográficas e textos en soporte 

informático para obter información 

sobre temas do seu interese e 

necesarios para as súas tarefas de 

aula. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Iniciación á creación da biblioteca 

persoal. 

 B2.6. Mostrar interese por ter unha 

biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza 

os seus libros. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 e 

 B2.9.Identificación da finalidade das 

mensaxes transmitidos polo texto. 

 B2.7. Identifica a estrutura de diferentes 

textos lidos, centrándose na 

interpretación do seu significado. 

 LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, 

entre información e publicidade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.7.2. Formula hipótese, de xeito 

guiado, sobre a finalidade de 

diferentes textos moi sinxelos a partir 

da súa tipoloxía, e dos elementos 

lingüísticos e non lingüísticos moi 

redundantes, axeitados á súa idade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 i 

 B2.10. Utilización guiada das Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para a procura 

da información. 

 B2.8. Utilizar de xeito guiado as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da 

información. 

 LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para buscar 

información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 b 

 e 

 m 

 B3.1. Produción de textos de diversa 

tipoloxía atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos) para 

 B3.1. Producir textos seguindo un modelo 

con diferentes intencións comunicativas, 

cohesivas de xeito elemental, aplicando 

 LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en 

diferentes soportes, textos sinxelos 

propios da vida cotiá, do ámbito 

escolar e social, utilizando elementos 

de cohesión básicos: noticias, contos, 

 CCL 

 CD 

 CAA 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 comunicar coñecementos, experiencias e 

necesidades. 

 B3.2. Cohesión do texto: mantemento do 

tempo verbal, puntuación, concordancia 

básica. 

 B3.3. Aplicación das normas ortográficas 

axeitadas ao nivel. 

as regras ortográficas de nivel e coidando 

a presentación. 

folletos informativos, narracións, 

textos científicos, anuncios 

publicitarios, receitas, instrucións, 

normas…. 

 

 LCB3.1.2. Respecta as normas 

gramaticais e ortográficas básicas, 

propias do nivel. 

 CCL 

 LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 

 CCL 

 LCB3.1.4. Presenta os seus traballos 

con caligrafía clara e limpeza: 

evitando riscos, inclinación de liñas 

etc. 

 CCL 

 CAA 

 B3.4. Valoración da propia produción escrita, 

así como a 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. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 B3.5. Normas e estratexias para a produción 

de textos: planificación (función, destinatario, 

xeración de ideas, estrutura...). 

Textualización en frases elementais con 

secuencia lineal. 

 B3.6. Revisión e mellora do texto. 

 B3.3. Aplicar, con axuda, todas as fases 

do proceso de escritura na produción de 

textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión e 

reescritura. 

 LCB3.3.1. Emprega, de xeito guiado e 

segundo modelos, estratexias de 

planificación, textualización e revisión 

do texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.3.2. Utiliza, con axuda e para 

escribir textos sinxelos, borradores 

que amosan: a xeración e selección 

de ideas, a revisión ortográfica e da 

secuencia coherente do escrito. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B3.7. Creación de textos utilizando a linguaxe 

verbal e non verbal con intención informativa: 

carteis publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 B3.4. Elaborar proxectos individuais ou 

colectivos de carácter informativo sobre 

diferentes temas do área. 

 LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, 

gráficas sinxelas a partir de datos 

obtidos de experiencias realizadas. 

 CCL 

 CAA 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 i   
 LCB3.4.2. Elabora e presenta, de 

forma guiada, textos sinxelos, que 

ilustra con imaxes, en diferentes 

soportes (papel e dixital), de carácter 

redundante co contido: carteis 

publicitarios, anuncios e cómics. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 m 

 B3.8. Uso dunha linguaxe non discriminatoria 

e respectuosa coas diferenzas. 

 B3.5. Usar unha linguaxe respectuosa 

coa diversidade, evitando expresións 

discriminatorias e prexuízos. 

 LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, 

evitando unha linguaxe non sexista e 

non respectuosa coas diferenzas. 

 CCL 

 CSC 

 e 

 i 

 B3.9. Creación de textos utilizando as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación de xeito guiado. 

 B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación de modo 

eficiente e responsable para presentar as 

súas producións. 

 LCB3.6.1. Usa con axuda as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar 

os textos e buscar información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 e 

 i 

 B3.10. Produción de textos segundo Plan de 

escritura do centro. 

 B3.7. Escribir os textos establecidos no 

Plan de escritura. 

 LCB3.7.1. Produce os textos 

establecidos no plan de escritura 

axeitados á súa idade e nivel. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 b 

 e 

 B4.1. A palabra. 

 B4.2. Recoñecemento das distintas clases de 

palabras (nome, verbo, adxectivo, pronomes, 

artigos). Características e uso de cada clase 

de palabra. 

 B4.3. Tempos verbais: presente, pasado e 

futuro. 

 B4.4. Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía e puntuación. 

 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. Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais básicas: 

presentar ao nome, substituír ao 

nome, expresar características do 

nome, expresar acción. 

 CCL 

 LCB4.1.2. Utiliza con corrección os 

tempos verbais: presente, pasado e 

futuro, ao producir textos orais e 

escritos. 

 CCL 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
 LCB4.1.3. Diferenza familias de 

palabras. 

 CCL 

 LCB4.1.4. Utiliza as normas 

ortográficas básicas. 

 CCL 

 e  B4.5. Recoñecemento das distintas clases de 

palabras (nome, verbo, adxectivo, pronomes, 

artigos). Características e uso de cada clase 

de palabra. 

 B4.6. Vocabulario. Frases feitas. Formación 

de substantivos, adxectivos e verbos. 

Recursos derivativos: prefixos e sufixos. 

 B4.7. Recoñecemento dos constituíntes 

oracionais: a oración simple, suxeito e 

predicado. 

 B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través do uso 

da lingua. 

 LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, 

antónimas, polisémicas, frases feitas, 

na expresión oral e escrita. 

 CCL 

 LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo, 

prefixos e sufixos e crea palabras 

derivadas. 

 CCL 

 LCB4.2.3. Recoñece a oración 

simple, distingue suxeito e predicado. 

 CCL 

 b 

 e 

 B4.8. Clases de nomes: comúns e propios. 

 B4.9. As relacións gramaticais 

Recoñecemento e explicación reflexiva das 

relacións que se establecen entre o 

substantivo e o resto dos compoñentes do 

grupo nominal. 

 B4.3. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e escrita a 

través do coñecemento da lingua. 

 LCB4.3.1. Clasifica e usa os tipos de 

nomes para elaborar textos escritos 

sinxelos 

 CCL 

 LCB4.3.2. Aplica as normas de 

concordancia de xénero e número, na 

expresión oral e escrita. 

 CCL 

 LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as 

normas de acentuación (sílabas 

tónicas) nas súas producións escritas. 

 CCL 

 LCB4.3. 4. Utiliza signos de 

puntuación nas súas composicións 

escritas. 

 CCL 

 LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe básica 

nas producións escritas propias. 

 CCL 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 i 

 B4.10. Utilización do material multimedia 

educativo ao seu alcance e propio da súa 

idade. 

 B4.4. Utilizar programas educativos 

dixitais para realizar tarefas e avanzar na 

aprendizaxe. 

 LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, 

distintos programas educativos 

dixitais. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 d 

 e 

 o 

 B4.11. Valoración da diversidade da lingua 

na nosa comunidade autónoma. 

 B4.5. Valorar a diversidade lingüística da 

comunidade autónoma. 

 LCB4.5.1. Valora a diversidade 

lingüística da comunidade autónoma. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 o 

 B4.12. Identificación das similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

 B4.6. Comparar aspectos básicos das 

linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

 LCB4.6.1. Compara aspectos 

(gráficos, sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 d 

 e 

 B5.1. Valoración dos textos literarios como 

fonte de gozo persoal. 

 B5.1. Valorar os textos literarios como 

fonte de lecer e información. 

 LCB5.1.1. Valora e recoñece de 

forma global, distintos textos literarios 

sinxelos, como fonte de lecer e de 

información. 

 CCL 

 CCEC 

 d 

 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. 

• Identificación de recursos literarios moi 

básicos. 

  B5.2. Facer a lectura expresiva e 

interpretativa de textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos na 

práctica escolar e recoñecer e interpretar 

algúns recursos da linguaxe literaria. 

 LCB5.2.1. Realiza, de xeito guiado, 

lecturas comentadas de textos 

narrativos sinxelos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptacións de 

obras clásicas e literatura actual. 

 CCL 

 CCEC 

 LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e 

con axuda, a linguaxe figurada en 

textos literarios (personificacións) 

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 B5.4. Valoración de recursos literarios.  B5.3. Valorar os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas. 

 LCB5.3.1. Valora os recursos 

literarios da tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns e adiviñas. 

 CCL 

 CCEC 



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 B5.5. Creación de textos literarios moi 

sinxelos, en prosa ou en verso: contos, 

poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

  B5.4. Reproducir a partir de modelos 

dados textos literarios moi sinxelos, en 

prosa ou en verso, con sentido estético e 

creatividade: contos e poemas. 

 LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos 

textos literarios moi sinxelos (contos, 

poemas) a partir de pautas ou 

modelos dados. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 B5.6. Comprensión, memorización e recitado 

de textos literarios co ritmo, entoación e 

dicción adecuados. 

 B5.5. Reproducir textos literarios breves 

e sinxelos e adaptados á idade. 

 LCB5.5.1. Memoriza e reproduce 

textos orais moi sinxelos adecuados á 

súa idade: contos, poemas ou 

cancións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 e 

 B5.7. Dramatización e lectura dramatizada de 

textos literarios. 

 B5.6. Participar con interese en 

dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade. 

 LCB5.6.1. Realiza dramatizacións 

individualmente e en grupo de textos 

literarios breves e sinxelos, axeitados 

á súa idade. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou minorizada) 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de lecer persoal. 

 B.5.7. Valorar a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de lecer persoal. 

 LCB.7.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, especialmente en 

lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

lecer persoal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 

 

 
 6.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 



Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes recomendacións:  

 Partir dos coñecementos previos 

 Partir dos propios intereses do alumnado 

 Priorizar a manipulación 

 Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

 Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 

 Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como de tarefas en grupo 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden levar para traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou 

ampliación.  

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para fomentar de xeito ludico certas habilidades matemáticas.  

 

 

Este ano, dada a situación excepcional de pandemia, hai que ter prevista un modo de ensino a distancia que sinaleremos a continuación: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de corentena ou semiprencialidade. E tamén durante o ensino presencial buscando facer as tarefas de repaso e reforzo na casa virtuais na procura de reducir o 

traslado de material centro-casa.  

 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas puntuais Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 

Correo-electrónico Telefónica Abalar 



Axendas do alumnado Cisco Webex 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

chat de Aula virtual 

Telefónico ( a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao alumnado 

Aula Virtal 

Snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

Libros no domicilio 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Entrega de tarefas ao 

profesorado 

Aula virtual  

snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

 



videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

 

O profesorado especialista que imparta docencia nun grupo coordinarase coa titora do grupo para organizar os días e cantidade de tarefas a facer 

chegar ao alumnado, axustando estas á carga horaria correspondente.  

Esta información farase chegar ao alumnado o máis concreta e ordenadamente posible. Facilitándolle no posible o acceso. Nas primeiras semanas do 

curso traballarase co alumnado para facilitar a súa autonomía no manexo das distintas plataformas de educación a distancia. Específicamente no uso da 

Aula virtual do centro.  

 

 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os libros de texto e de consulta. Caderno de traballo do alumno 

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

Láminas informativas. 

Os recursos TICs. 

Aula virtual del grupo  clase. 

Recursos persoais (os titores/as e especialistas). 

Snappet, aula virtual 



 

 

 

 

 8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS de cualificación Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

Consecución dos obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das competencias 

clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 



Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respecto das quendas de 

palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

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 

10% 

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 

10% 

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,  

Traballo de investigación o Amosar curiosidade 10% o Rúbricas 



 

 

 

 

 

 

 
 9. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

  
INDICADORES DE LOGRO 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Preparación da clase 

e dos materiais 

didácticos 

- Hai coherencia entre a 
programación e o 
desenvolvemento da 
clase 

- Existe unha distribución 
temporal equilibrada 

- O desenvolvemento das 

     

o Capacidade de 

razoamento e dedución 

o Habilidades na búsqueda 

de información 

o Exposición oral 

o Tratamento da 

información 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 

Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 



clases adecúase ás 
características do grupo 
 

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

 
- Tiveronse en conta 

aprendizaxes 
significativas 

- A metodoloxía fomenta 
a motivación e o 
desenvolvemento das 
capacidades do 
alumnado. 

 

     

 
Regulación da 
práctica docente  
 

- Grao de seguimento do 
alumnado. 

- Validez dos recursos 
utilizados na clase para  
as aprendizaxes. 

- Os criterios de 
promoción están 
acordados entre os 
profesores. 
 

     

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 
 

- Atópanse medidas con 
antelación para coñecer 
as dificultades de 
aprendizaxe. 

- Ofrécense respostas ás 
diferentes capacidades 
e ritmos de 

     



aprendizaxe. 
- As medidas e recursos 

extraordinarias 
recomendadas polo 
equipo docente 
atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 
 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá ao 
alumnado e ás 
familias 
 

 
-Os instrumentos de 
avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables de 
aprendizaxe. 
-Os criterios para unha 
avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e 

aos contidos 
-Os criterios de cualificación 
están axustados á tipoloxía 
de actividades planificadas. 
-Os criterios de avaliación e 
cualificación déronse a 
coñecer ao alumnado e 
familias. 

     

 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 



 

INADECUADO 0 Non se acadan os mínimos e necesita 
unha mellora sustancial 

INSUFICIENTE 1 Omítense elementos fundamentais do 
indicador 

BÁSICO 2 Cumprimento suficiente do indicador 

COMPETENTE 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia da 
competencia do indicador. 

EXCELENTE 4 Modelo de referencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partindo do Decreto 229/2011, aplicaranse certas medidas ordinarias do artigo 8 do devandito decreto, tales como: 



Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada e na  prevención das dificultades da aprendizaxe, así 

como a posta en práctica de mecanismos de reforzó tan pronto como se detecten as dificultades, e que poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidade e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas. 

Entre estas medidas, para o alumnado con dificultades, os apoios, preferentemente na aula ordinaria, dirixidos á prevención de dificultades de 

aprendizaxe, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións curriculares; o reforzó educativo, nas áreas e no alumnado que se determine, por parte 

doutro profesor. 

Estas medidas adaptaránse ás características do alumnado e á súa realidade educativa, co fin de atender a todo o alumnado, procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias clave e que tomarán como referente para a avaliación continua e a promoción dos elementos fixados nas 

devanditas adaptacións. 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 



Ao longo do curso e en cada unha das materias traballaranse como elementos transversais do currriculo  

A comprensión lectora e expresión oral e e escrita.  

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para 

aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais... Igualmente procurará o fomento lector e a 

mellora da comprensión lectora, aspecto imprescindible en todas as materias.  

A comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da información e Comunicación.  

Neste curso cobra especial importancia que o alumnado teña dominio das TICs e saiba manexarse, alomenos mínimanente, de modo autónomo nas distintas plataformas 

educativas coas que se vai traballar. E que facilitarán a continuidade do curso escolar en situacións de non asistencia ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 

responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e 

económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e 

as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás 

demais persoas. 

Neste punto traballaranse a igualdade de xénero, a non violencia, a educación vial... a través de diferntes textos, participación en concursos como “Olla a palabra”, 

programas como o de educación vial de stop accidentes, etc.  

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

.Este ano e como consecuencia da pandemia, as actividades extraescolares e complementarias quedarán relegadas a traballar certas festividades en 

grupo de convivencia estable ou por medio telemático. 

 Así, o magosto, samaín, entroido… traballaranse nas aulas e por medio telemático. 



13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados obtidos. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. 

Teranse en conta os seguintes indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acontecidas 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimetrais das avaliacións 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden suponer: 

- Unha modificación da metodoloxía empregada. 

- Cambios nos procedementos  e instrumentos da avaliación. 

- Modificación na temporalización. 

- Deseño de medidas para corrixir as dificultades atopadas. 

 
 

 



                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

                        LINGUA  GALEGA 
 

 

 

 

 

                                                                                                                         Mª Trinidad García  Peñín  (3ºA) 

                              Mª del Rosario Santos Castroviejo (3ºB) 

 

2. Introdución e contextualización 
Esta programación desenvolverase no 3º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 50 alumnos/as divididos en dous grupos de 25 nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que 

está recibindo apoio tanto dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 



Para levar a cabo esta programación terase en conta a lexislación vixente, adaptándoa aos criterios e acordos recollidos no Proxecto Educativo, 

planificando o traballo que se vai levar a cabo na aula, en función das características do noso alumnado. 

A lexislación que ampara a seguinte programación é a que se relaciona a continuación: 

 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na nosa Comunidade Autónoma. 

 Orde do 9 de xuño de 2016, polo que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Este curso levarase a cabo nun contexto especial de pandemia, tendo en conta para a súa programación o establecido nas Instrucións do 30 de Xuño 

de 2020 en relación ás medidas educativas a adoptar no curso 2020/2021. 

 

2. Deseño  da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

Segundo a ORDE do 9 de xuño de 2016 de avaliación, durante o primeiro mes do curso escolar realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade de 

adecuar as ensinanza ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación inicial farase nos primeiros días do curso con diferentes materiais, como probas obxectivas, xogos, actividades dixitais… para coñecer o 

punto de partida do noso alumnado.  

 Neste curso xunto ista avaliación inicial dos contidos vistos no curso pasado tamén valoraremos a introdución dos contidos fundamentais non adquiridos 

o ano pasado en quinto que están sinalados no correspondente apartado. 

 Esta avaliación inicial será de carácter informativo para alumnado e profesorado e ten como obxectivo o coñecemento xeral do punto de partida da 

acción docente. Permite detectar que saben os alumnos antes de empezar, é dicir, as ideas previas sobre as cales se asentarán os novos 

coñecementos Tamén terá un carácter integral xa que pretende considerar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e a consecución dos obxectivos para 

a etapa, así como das competencias desde as distintas materias.  



    Desta avaliación incial, xunto co estudo do expediente se informará ao departamento de orientación e se fará unha proposta de valoración sobre os 

casos de alumnado con necesidades específicas de atención educativa así como dos posibles reforzos ordinarios na aula e posibles adaptacións 

curriculares. 

Esta avaliación cobra importancia ante a situación actual, dado que o punto de partida de cada alumno/a é moi diferente debido ao confinamento, esta 

recollida de información debe compensar as diferenzas entre o alumnado así como as carencias relativas aos contidos non adquiridas no curso pasado. 

Nalgunhas áreas pode ser necesaria a planificación dalgunhas actividades sinxelas para facer na casa. Evidentemente, neste apartado é importante a 

colaboración das familias. 

 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

De acordo con Zabala e Arnau(2014) as competencias implican “a capacidade de resolver problemas, de dar resposta a situacións que interpelan e 

esixen a busca de solución, así como utilizar uns coñecementos e habilidades para poder interpretar e actuar en diferentes medios de maneira 

funcional”. Así mesmo, fomentan a motivación e significatividade da aprendizaxe, en virtude da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, polo que describen 

as relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación de la educación primaria, secundaria e bacharelato.  

As competencias clave fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e 

institucións académicas. 

 

Identifícanse sete competencias para o seu desenvolvemento na Educación Primaria: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 Competencia dixital (CD) 



 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Coinciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver, nos nenos e nas nenas, as capacidades que lles permitan: 

p) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

q) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.



 

r) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar 
e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

s) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a 

non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

t) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

u) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas 
e desenvolverse en situacións cotiás. 

v) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

w) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

x) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 
reciban e elaboren. 

y) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

z) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 
medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

aa) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

bb) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-
sexual. 

cc) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

dd) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, criterios de avaliación e cos distintos estándares 
de aprendizaxe desta área. 



5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 

 
 

Lingua Galega e Literatura 

 
 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

 a 

 e 

 B1.1. Comprensión e valoración de textos 

orais sinxelos procedentes da radio, da 

televisión ou da internet, con especial 

incidencia na noticia, para obter 

información xeral, específica e relevante, 

 B1.1. Comprender textos 

orais sinxelos dos medios de 

comunicación, extraen- do o 

sentido global e infor- 

mación específica. 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos 

medios de comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe. 

 CCL 

 CAA 



 sobre feitos e acontece- mentos que 

resulten significativos e elaboración dun 

breve resumo. 

 
 LGB1.1.2. Identifica quen, que e onde nunha noticia.  CCL 

 CAA 

 LGB1.1.3. Elabora un breve resumo, a partir de pregun- tas, dun texto 

oral sinxelo e valora os informativos da ra- dio e da televisión como 

fon- te de información. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 i 

 B1.2. Uso de documentos impresos, 

dixitais e audiovisuais para obter, in- 

formacións relevantes para realizar 

tarefas de aprendizaxe. 

 B1.2. Utilizar os documen- 

tos audiovisuais como ins- 

trumento de aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. Usa e manexa documentos impresos, au- diovisuais e dixitais 

para ob- ter a información máis impor- tante e necesaria. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 LGB1.2.2. Selecciona infor- macións relevantes dos do- cumentos 

audiovisuais para realizar tarefas de aprendiza- xe 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 B1.3. Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para aprender e 

para informarse, tanto os producidos 

con finalidade didáctica como os de uso 

cotián, de carácter informal (con- versas 

entre iguais e no equipo de traballo) e 

dun maior grao de formali- zación 

(exposicións da clase). 

 B1.3. Comprender e pro- 

ducir textos orais sinxelos, 

propios do uso cotián ou do 

ámbito académico. 

 LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, com- prendendo o 

que di o interlo- cutor e intervindo adecuada- mente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSEIEE 

 LGB1.3.2. Sigue unha expo- sición da clase e extrae o sentido global e 

as informa- cións máis relevantes, pre- guntando se é necesario pa- ra 

verificar a súa compren- sión. 

 CCL 

 CAA 



   
 LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos (expli- cacións, 

breves exposicións, narracións curtas...) presen- tando as ideas cunha 

cohe- rencia lineal elemental e res- ponde preguntas aclaratorias 

elementais sobre o seu con- tido. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB1.3.4. Participa no traba- llo en grupo.  CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 CCL 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 c 

 e 

 B1.4. Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas, res- pectando 

as e opinións de quen fala e sen 

interrupcións inadecuadas. 

 B1.4. Manter unha actitude 

de escoita adecuada, res- 

pectando as opinións dos e 

das demais. 

 LGB1.4.1. Atende as inter- vencións dos e das demais, en conversas e 

exposicións sen interromper. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.4.2. Respecta as opi- nións da persoa que fala.  CCL 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B1.5. Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas (expresións 

espontáneas, informacións, conver- sas 

reguladores da convivencia, dis- cusións 

ou instrucións) con valoración e respecto 

das normas que rexen a interacción oral 

(petición e quendas de palabra, 

 B1.5. Participar nas diver- 

sas situacións de interac- 

ción oral que se producen 

na aula amosando valora- 

ción e respecto polas nor- 

mas que rexen a interac- 

ción oral. 

 LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos in- tercambios orais.  CCL 

 CSC 

 CAA 

 LGB1.5.2. Respecta as opi- nións das persoas participan- tes nos 

intercambios orais. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 



 mantemento do tema, respecto ás 

opinións das demais per- soas, posturas e 

xestos adecuados). 

 
 LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 

comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.5.4. Emprega unha postura e xestualidade que transmite 

predisposición para interactuar cos demais. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.5.5. Exprésase cunha pronuncia e dicción correc- tas.  CCL 

 CSC 

 CCEC 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
 LGB1.5.6. Participa na con- versa formulando e contes- tando 

preguntas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B1.6. Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer comprender as 

mensaxes orais: entoación, ritmo e 

xestualidade. 

 B1.6. Amosar interese por 

expresarse en público co- 

herentemente, sen contra- 

dicións, sen repeticións in- 

necesarias e usando nexos 

adecuados. 

 LGB1.6.1. Elabora un discur- so oral coherente, utilizando un 

vocabulario adecuado á súa idade. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. Elabora un discur- so oral cohesivo, utilizando algúns nexos 

básicos. 

 CCL 

 LGB1.6.3. Amosa un discur- so oral, claro, cunha pronun- cia e 

entoación axeitadas e propias da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 



 b 

 e 



 B1.7. Produción de textos orais sinxe- los 

propios dos medios de comunica- ción 

social coa axuda de modelos sinxelos e 

en situación de simulación. 

 B1.7. Elaborar textos orais 

sinxelos propios dos me- 

dios de comunicación. 

 LGB1.7.1. Elabora textos orais sinxelos propios dos medios de 

comunicación mediante simulación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 B1.8. Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de aprendiza- xe 

compartida. 

 B1.8. Amosar respecto e 

cooperación nas situacións 

de aprendizaxe en grupo. 

 LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e achegas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 
 

 B1.9. Interese por expresarse oral- 

mente coa pronuncia e coa entoación 

adecuadas. 

 

 B1.9. Interesarse por amo- 

sar unha pronuncia e ento- 

ación adecuadas. 

 

 LGB1.9.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 

entoación ade- cuada a cada acto comunica- tivo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B1.10. Uso, de forma xeral, dunha 

linguaxe non discriminatoria e respec- 

tuosa coas diferenzas. 

 

 B1.10. Usar, de forma 

xeral, unha linguaxe non 

discriminatoria e respec- 

tuosa coas diferenzas. 

 LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, unha linguaxe non se- xista.  CCL 

 CSC 

 

 LGB1.10.2. Identifica o uso de linguaxe discriminatoria e sexista 

evidente. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B1.11. Comparación de textos orais 

sinxelos producidos en diferentes va- 

riedades dialectais da lingua galega. 

 

 B1.11. Comparar textos orais 

sinxelos producidos en 

diferentes variedades 

dialectais da lingua galega. 

 

 LGB1.11.1. Compara textos orais sinxelos producidos en diferentes 

variedades dialec- tais da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 



 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B1.12. Identificación da lingua galega con 

diversos contextos de uso oral da lingua: 

en diferentes ámbitos profe- sionais 

(sanidade, educación, medios de 

comunicación...) e en conversas con 

persoas coñecidas ou descoñeci- das. 

 

 B1.12. Identificar a lingua 

galega con diversos con- 

textos de uso oral. 

 

 LGB1.12.1. Identifica a lingua galega oral con diversos con- textos 

profesionais: sanida- de, educación, medios de comunicación... 

 CCL 

 CCEC 

 

 LGB1.12.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 

persoas co- ñecidas ou descoñecidas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 b 

 e 

 I 

 j 

 B2.1. Comprensión da información 

relevante en textos das situacións co- 

tiás de relación social: corresponden- cia 

escolar, normas da clase, normas do 

comedor, normas do transporte e 

regras de xogos. 

 B2.2. Comprensión de información xeral 

en textos sinxelos procedentes dos 

medios de comunicación social (incluídas 

webs infantís) con especial incidencia na 

noticia e nas cartas á di- rección do 

xornal, localizando infor- macións 

destacadas en portadas, titu- 

lares, subtítulos, entradas. 

 B2.3. Comprensión de información 

relevante en textos para aprender e 

para informarse, tanto os producidos 

con finalidade didáctica como os de uso 

cotián (folletos descricións, ins- trucións 

 B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar in- 

formación explícita en tex- 

tos sinxelos de soportes 

variados (webs infantís, li- 

bros, carteis). 

 LGB2.1.1. Comprende a información relevante de tex- tos sinxelos 

procedentes dos medios de comunicación so- cial ou propios de 

situacións cotiás. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, 

descritivo, exposi- tivo). 

 CCL 

 LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información con- creta dun texto 

sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.4. Interpreta, perso- nificacións e hipérboles en textos 

sinxelos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 



 e explicacións).  
 LGB2.1.5. Identifica a estru- tura xeral dun texto.  CCL 

 LGB2.1.6. Emprega o dicio- nario, de xeito guiado, para resolver as 

dúbidas de voca- bulario que atopa nos textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 B2.4. Integración de coñecementos e de 

informacións procedentes de dife- 

rentes soportes para aprender e con- 

trastar información, identificando e in- 

terpretando os datos que se transmi- ten 

mediante sinxelos gráficos e ilus- 

tracións. 

 B2.2. Interpretar e com- 

prender, de maneira xeral, a 

información procedente de 

sinxelos gráficos, e ilus- 

tracións. 

 LGB2.2.1. Interpreta e com- prende, de maneira xeral, a información 

de sinxelos gráfi- cos e ilustracións, relacio- nando esta co contido do 

tex- to que a acompaña. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

 b 

 e 

 B2.5. Subliñado e resumo da informa- 

ción relevante dun texto sinxelo ade- 

cuado ao seu nivel. 

 B2.3. Realizar o subliñado 

das ideas principais dun 

texto sinxelo e resumir o seu 

contido. 

 LGB2.3.1. Realiza o subliña- do das ideas principais dun texto sinxelo.  CCL 

 CAA 

 LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo.  CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.6. Iniciación ás estratexias de control 

do proceso lector (anticipa- ción, 

formulación de hipóteses, relec- tura...). 

 B2.4. Utilizar, de maneira 

xeral, estratexias para me- 

llorar a lectura. 

 LGB2.4.1. Deduce, de ma- neira xeral, o posible contido dun texto 

antes de lelo, axu- dándose do título e as ilus- tracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 

comprensión,cando é preciso. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 



 b 

 e 

 B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e das bibliotecas para ob- ter 

información e modelos para a lec- tura. 

 B2.5. Utilizar de xeito guia- do 

as tecnoloxías da infor- 

mación para obter informa- 

ción e modelos para a lec- 

tura. 

 LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da in- formación para 

obter infor- mación e modelos para a lec- tura. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 
 

 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
 LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais pa- ra interpretar a 

información dun texto. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta, de textos sinxelos en galego 

adaptados á idade e aos intereses das 

alumnas e dos alumnos. 

 B2.6. Ler, en silencio ou en 

voz alta, textos sinxelos en 

galego, adaptados á súa 

idade e aos seus intereses. 

 LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras.  CCL 

 CAA 

 LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade.  CCL 

 LGB2.6.3. Le textos, adapta- dos e próximos á súa expe- riencia, en 

silencio, sen difi- cultade. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B2.9. Uso da biblioteca respectando as 

súas normas de funcionamento e 

valorándoa como fonte de información e 

de ocio e participación en activida- des 

literarias. 

 B2.10. Valoración das normas de 

funcionamento da biblioteca como re- 

curso para acceder facilmente a in- 

formación moi variada e manter un 

 B2.7.Usar as bibliotecas de 

aula, e de centro, respec- 

tando as normas básicas de 

funcionamento, e parti- cipar 

en actividades litera- rias. 

 LGB2.7.1. Utiliza as bibliote- ca de aula e de centro res- pectando as 

normas básicas do seu o funcionamento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.7.2. Valora as bibliote- cas de aula e de centro como instrumento 

cotián de busca de información e fonte de re- cursos textuais diversos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 ambiente agradable de traballo e le- cer.  
 LGB2.7.3. Participa en activi- dades literarias do centro.  CCL 

 CSC 

 CCEC 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 e 

 B2.11. Mantemento adecuado da súa 

biblioteca persoal. 

 B2.8. Ter interese por ter 

unha biblioteca propia. 

 LGB2.8.1. Coida, conserva e 

organiza os seus libros. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 B2.12. Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e como 

medio de comunicación de e de lecer. 

 B2.9. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte 

de aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

 LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 

medio de co- municación e de lecer. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.13. Desenvolvemento da autono- mía 

lectora, da capacidade de elec- ción de 

temas e de textos e de expre- sión das 

preferencias persoais. 

 B2.10. Amosar certa auto- 

nomía lectora e capacidade 

de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen 

de expresar preferen- cias. 

 LGB2.10.1. Selecciona textos do seu interese, en función dos seus 

gustos e preferen- cias. 

 CCL 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 
 
 
 

 
 a 

 b 

 e 

 B3.1. Uso das estratexias de planifi- 

cación, de textualización e revisión 

como partes do proceso escritor. 

 B3.1. Usar, as estratexias de 

planificación, textualiza- ción 

e revisión do texto. 

 LGB3.1.1. Planifica a elabo- ración do texto, antes de co- mezar a 

escribir, xerando ideas, seleccionando e estru- turando a información. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo.  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntua-  CCL 
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   ción (punto, coma, dous pun- tos, puntos suspensivos, sig- nos de 

exclamación e inte- rrogación). 

 

 LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: or- tografía, 

léxico, morfosintaxe. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B3.2. Composición de textos propios de 

situacións cotiás de relación social 

(correspondencia escolar, mensaxes 

curtas, normas de convivencia, avi- sos, 

solicitudes, instrucións…, de acordo coas 

características propias destes xéneros. 

 B3.3. Composición de textos de in- 

formación sinxelos, característicos dos 

medios de comunicación social, sobre 

acontecementos significativos, con 

especial incidencia na noticia, en 

situacións reais ou simuladas. 

 B3.2. Producir textos sinxe- 

los de diferente tipoloxía que 

permitan narrar, des- cribir e 

resumir, emocións e 

informacións relacionadas 

con situacións cotiás e 

aqueles que sexan caracte- 

rísticos dos medios de co- 

municación. 

 LGB3.2.1. Elabora, en dife- rentes soportes, textos pro- pios da vida 

cotiá e académi- ca, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, 

men- saxes curtas, normas de convivencia, avisos, instru- cións… 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias) e pu- blicitarios 

(anuncios e carteis) de xeito creativo. 
 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) 

seguindo un guión establecido. 
 CCL 

 CAA 

 LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando al- gúns elementos 

de cohesión. 
 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 LGB3.2.5. Resume breve- mente o contido de textos sinxelos, a partir 

de pregun- tas, propios do ámbito da vi- da persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Produción de textos relaciona- dos 

co ámbito académico para comu- nicar 

información (cuestionarios, re- sumos, 

descricións, explicacións). 

 B3.3. Elaborar textos do 

ámbito académico para 

comunicar información. 

 LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos 

(cuestionarios, resumos, descricións, expli- cacións...) para obter e co- 

municar información. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 j 

 B3.5. Creación de textos sinxelos con 

intención informativa utilizando a lin- 

guaxe verbal e non verbal: carteis pu- 

blicitarios, anuncios, cómics. 

 B3.4. Elaborar textos sinxe- 

los que combinen a lingua- xe 

verbal e a non verbal. 

 LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a lin- guaxe verbal e 

non verbal: carteis publicitarios, anun- cios, cómics. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 i 

 j 

 B3.6. Uso guiado de programas in- 

formáticos de procesamento de tex- 

tos. 

 B3.5. Usar de xeito guiado, 

programas informáticos de 

procesamento de texto. 

 LGB3.5.1. Usa de xeito guia- do, programas informáticos de 

procesamento de texto. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B3.7. Utilización de elementos gráfi- cos 

e paratextuais sinxelos, para faci- litar a 

comprensión (ilustracións, su- 

 B3.6. Utilizar recursos 

gráficos e paratextuais que 

faciliten a comprensión dos 

 LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais sinxe- los (ilustracións, 

subliñados, gráficos e tipografía) para fa- 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 
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 j bliñados, gráficos e tipografía). textos. cilitar a comprensión dos tex- tos. 

 LGB3.6.2. Ilustra creativa- mente os seus textos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B3.8. Interese polo coidado e a pre- 

sentación dos textos escritos e res- 

pecto pola norma ortográfica. 

 B3.9.Valoración da escritura como 

instrumento de relación social, de ob- 

tención,de reelaboración da informa- 

ción e dos coñecementos e de expre- 

sión creativa. 

 B3.7. Coidar a presenta- ción 

dos traballos escritos en 

calquera soporte e valo- rar a 

lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

 LGB3.7.1. Coida a presenta- ción dos textos seguindo as normas básicas 

de presenta- ción establecidas: marxes, disposición no papel, limpe- za, 

calidade caligráfica, sepa- ración entre parágrafos, inter- liñado… 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de co- municación e 

de expresión creativa. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e  B4.1. Uso e identificación intuitiva de 

terminoloxía moi elemental nas activi- 

dades de produción e interpretación: 

denominación dos textos traballados, 

enunciado, palabra e sílaba, xénero e 

número, determinantes e formas ver- 

bais. 

 B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical bá- 

sica, como apoio á com- 

prensión e á produción de 

textos, así como aplicar o 

seu coñecemento na me- 

llora do uso da lingua. 

 LGB4.1.1. Sinala a denomi- nación dos textos traballados e recoñece 

nestes, enuncia- dos, palabras e sílabas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.2. Identifica as for- mas verbais.  CCL 

 CAA 
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 LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando 

a sílaba tónica das átonas. 

 CCL 

 CAA 



   
 LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos e adxectivos.  CCL 

 CAA 

 LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de 

cambialo. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B4.2. Uso das normas ortográficas 

básicas, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas nos 

escritos. 

 B4.2. Aplicar, de forma xeral, 

as normas ortográfi- cas 

básicas, apreciando o seu 

valor social e a nece- sidade 

de cinguirse a elas. 

 LGB4.2.1. Aprecia o valor social das normas ortográfi- cas e a 

necesidade de cin- guirse a elas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicán- doas nas súas 

producións escritas, con especial aten- ción ás maiúsculas. 

 e  B4.3. Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, 

supresión, cambio de orde, segmen- 

tación e recomposición, para xulgar 

sobre a gramaticalidade dos resulta- 

dos. 

 B4.3. Utilizar correctamen- te 

as regras de puntuación, así 

como unha sintaxe elemental 

nas producións orais e 

escritas. 

 LGB4.3.1. Emprega, de for- ma xeral, os signos de pun- tuación.  CCL 

 LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas sú- as producións.  CCL 
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 B4.4. Comparación de estruturas 

sintácticas elementais para observar a 

súa equivalencia semántica ou posi- bles 

alteracións do significado. 

 B4.5. Inserción e coordinación de 

oracións como instrumento na mellora 

da composición escrita. 

 
 LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintác- ticas de 

colocación do pro- nome átono. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 



 e 
 

 B4.6. Exploración das posibilidades do 

uso de diversos enlaces entre ora- cións 

(adición, causa), en relación coa 

composición de textos. 

 

 B4.4. Recoñecer e empre- 

gar conectores básicos. 

 

 LGB4.4.1. Usa diversos co- nectores básicos entre ora- cións: adición 

e causa. 

 CCL 

 CAA 

 

 b 

 e 

 i 

 

 B4.7. Uso do dicionario, en papel ou 

electrónico, de xeito guiado. 

 

 B4.5. Usar o dicionario en 

papel ou electrónico, de 

xeito guiado. 

 LGB4.5.1. Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito guiado. 
 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 

 b 

 e 

 i 

 o 

 

 B4.8. Identificación de palabras com- 

postas e derivadas, de sinónimos de 

antónimos e palabras polisémicas bá- 

sicas, en relación coa compresión e coa 

produción de textos. 

 

 B4.6. Identificar palabras 

compostas e derivadas, así 

como sinónimos, antóni- mos 

e palabras polisémi- cas 

básicas, para com- prender e 

producir textos. 

 

 LGB4.6.1. Recoñece pala- bras derivadas e compostas, identificando e 

formando fa- milias de palabras. 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos e pa- labras 

polisémicas básicas. 

 CCL 

 CAA 
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 a 

 d 

 e 

 h 

 m 

 o 

 

 B4.9. Valoración da lingua galega dentro 

da realidade plurilingüe e pluri- cultural 

de España e de Europa. 

 

 B4.7. Valorar a lingua ga- lega 

dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

 

 LGB4.7.1. Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa. 

 

 CCL 

 CCEC 



 a 

 d 

 e 

 m 

 o 

 

 B4.10. Comparación entre aspectos das 

linguas que coñece e/ou está a aprender 

para mellorar os procesos 

comunicativos, recoñecer as posibles 

interferencias e lograr unha compe- 

tencia comunicativa integrada. 

 

 B4.8. Establecer relacións 

elementais entre as diver- sas 

linguas que coñece ou está a 

aprender para refle- xionar 

sobre como mellorar os seus 

procesos comuni- cativos na 

lingua galega, recoñecer as 

posibles in- terferencias e 

lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

 

 LGB4.8.1. Identifica diferen- zas, regularidades e seme- llanzas 

sintácticas, ortográfi- cas, morfolóxicas e léxicas moi evidentes e 

básicas en- tre todas as linguas que co- ñece e/ou está a aprender, 

como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

 CCL 

 CCEC 

 CCL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 b 

 d 

 e 

 

 B5.1. Escoita, memorización e repro- 

dución de textos procedentes da lite- 

ratura popular oral galega (adiviñas, 

lendas, contos, poemas, cancións, di- 

tos) e da literatura galega en xeral. 

 B5.2. Valoración e aprecio do texto 

literario galego (oral ou non) como 

 

 B5.1. Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

sinxelos, procedentes da 

literatura galega en xeral, e 

da literatura galega popular 

en particular. 

 

 LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes 

da literatura po- pular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, 

cancións, ditos) e da literatu- ra galega en xeral. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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fonte de coñecemento da nosa cultu- ra 

e como recurso de gozo persoal. 

 
 LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega co- mo fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

 CCL 

 CCEC 



 b 

 d 

 e 

 i 

 o 

 B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta de obras en galego adecua- das á 

idade e aos intereses do alum- nado. 

 B5.4. Lectura guiada e expresiva de 

textos narrativos da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras literarias 

clásicas e literatura actual en diversos 

soportes. 

 B5.2. Ler textos e obras en 

galego adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

 LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras clásicas e li- teratura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes sopor- tes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras clásicas e li- teratura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes sopor- tes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B5.5. Lectura guiada de poemas, de 

relatos e de obras, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

 B5.3. Identificar o xénero 

literario ao que pertencen 

uns textos dados.. 

 LGB5.3.1. É quen de identifi- car o xénero literario ao que pertencen 

uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

 B5.6. Recreación e composición de 

poemas e relatos para comunicar 

 B5.4. Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de  CCL 

 CCEC 
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 o sentimentos, emocións, preocupa- cións, 

desexos, estados de ánimo ou 

lembranzas, recoñecendo as caracte- 

rísticas dalgúns modelos. 

de modelos sinxelos. modelos sinxelos, para co- municar sentimentos, emo- cións, 

preocupacións, dese- xos, estados de ánimo ou lembranzas. 

 CSC 



 

 b 

 d 

 e 

 

 B5.7. Dramatización e lectura drama- 

tizada de situacións de textos litera- rios. 

 

 B5.5. Participar activamen- te 

en dramatizacións de si- 

tuacións e de textos litera- 

rios. 

 

 LGB5.5.1. Participa activa- mente en dramatizacións de situacións e 

de textos litera- rios. 

 

 CCL 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B5.8. Valoración da literatura en cal- 

quera lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de go- zo 

persoal. 

 

 B5.6. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como ve- 

hículo de comunicación e 

como recurso de gozo per- 

soal. 

 

 LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como ve- hículo de 

comunicación e como recurso de gozo per- soal. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B5.9. Interese por coñecer os mode- los 

narrativos e poéticos que se utili- zan 

noutras culturas. 

 B5.10. Comparación de imaxes, sím- 

bolos e mitos facilmente interpreta- bles 

que noutras culturas serven para 

entender o mundo e axudan a coñe- cer 

outras maneiras de relacións so- ciais. 

 

 B5.7. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, so- ciais 

e culturais. 

 

 LGB5.7.1. Amosa curiosida- de por coñecer outros cos- tumes e 

formas de relación social, respectando e valo- rando a diversidade 

cultural. 

 

 CCL 

 CCEC 



 
 6.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes recomendacións:  

 Partir dos coñecementos previos 

 Partir dos propios intereses do alumnado 

 Priorizar a manipulación 

 Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

 Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 

 Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como de tarefas en grupo 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden levar para traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou 

ampliación.  

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para fomentar de xeito ludico certas habilidades matemáticas.  

 

 

Este ano, dada a situación excepcional de pandemia, hai que ter prevista un modo de ensino a distancia que sinaleremos a continuación: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de corentena ou semiprencialidade. E tamén durante o ensino presencial buscando facer as tarefas de repaso e reforzo na casa virtuais na procura de reducir o 

traslado de material centro-casa.  

 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas puntuais Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 



Correo-electrónico 

Axendas do alumnado 

Telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

chat de Aula virtual 

Telefónico ( a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao alumnado 

Aula Virtal 

Snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

Libros no domicilio 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Entrega de tarefas ao 

profesorado 

Aula virtual  

snappet 

 



libro online (nos dispoñibles) 

videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

 

O profesorado especialista que imparta docencia nun grupo coordinarase coa titora do grupo para organizar os días e cantidade de tarefas a facer 

chegar ao alumnado, axustando estas á carga horaria correspondente.  

Esta información farase chegar ao alumnado o máis concreta e ordenadamente posible. Facilitándolle no posible o acceso. Nas primeiras semanas do 

curso traballarase co alumnado para facilitar a súa autonomía no manexo das distintas plataformas de educación a distancia. Específicamente no uso da 

Aula virtual do centro.  

 

 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os libros de texto e de consulta. Caderno de traballo do alumno 

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

Cadernos de traballo. 

Pósters relacionados coas materia a estudar. 



Fichas de atención á diversidade nas distintas áreas: Repaso, reforzo e ampliación. 

Recursos audiovisuais como vídeos sinxelos, láminas, fotografías... 

Láminas ilustrativas. 

Uso das TIC. Ordenador e pizarra dixital. 

Aula virtual e blog. 

Recursos persoais (os titores/as e especialistas). 

Snappet, aula virtual 

 

 

 

 

 8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS de cualificación Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 



Consecución dos obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das competencias 

clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respecto das quendas de 

palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

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 

10% 

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 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

Traballo diario e presentación do mesmo o Limpeza e orde en 

libretas e traballos 
20% 

o Listas de control  

o Análise das producións do 



 

 

 

 

 

 

 
 9. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

  
INDICADORES DE LOGRO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

o Caligrafía 

o Autonomía no traballo 

o Respecto de normas 

ortográficas básicas 

o Rematar no tempo 

establecido 

alumnado: caderno de 

traballo, fichas,  

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 

10% 

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 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 



 

 
Preparación da clase 

e dos materiais 

didácticos 

- Hai coherencia entre a 
programación e o 
desenvolvemento da 
clase 

- Existe unha distribución 
temporal equilibrada 

- O desenvolvemento das 
clases adecúase ás 
características do grupo 
 

     

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

 
- Tiveronse en conta 

aprendizaxes 
significativas 

- A metodoloxía fomenta 
a motivación e o 
desenvolvemento das 
capacidades do 
alumnado. 

 

     

 
Regulación da 
práctica docente  
 

- Grao de seguimento do 
alumnado. 

- Validez dos recursos 
utilizados na clase para  
as aprendizaxes. 

- Os criterios de 
promoción están 
acordados entre os 
profesores. 

     



 

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 
 

- Atópanse medidas con 
antelación para coñecer 
as dificultades de 
aprendizaxe. 

- Ofrécense respostas ás 
diferentes capacidades 
e ritmos de 
aprendizaxe. 

- As medidas e recursos 
extraordinarias 
recomendadas polo 
equipo docente 
atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 
 

     

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá ao 
alumnado e ás 
familias 
 

 
-Os instrumentos de 
avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables de 
aprendizaxe. 
-Os criterios para unha 
avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e 
aos contidos 
-Os criterios de cualificación 
están axustados á tipoloxía 

de actividades planificadas. 
-Os criterios de avaliación e 
cualificación déronse a 

     



coñecer ao alumnado e 
familias. 

 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

INADECUADO 0 Non se acadan os mínimos e necesita 
unha mellora sustancial 

INSUFICIENTE 1 Omítense elementos fundamentais do 
indicador 

BÁSICO 2 Cumprimento suficiente do indicador 

COMPETENTE 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia da 

competencia do indicador. 

EXCELENTE 4 Modelo de referencia 

 

 

 

 

 

  

 



 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partindo do Decreto 229/2011, aplicaranse certas medidas ordinarias do artigo 8 do devandito decreto, tales como: 

Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada e na  prevención das dificultades da aprendizaxe, así 

como a posta en práctica de mecanismos de reforzó tan pronto como se detecten as dificultades, e que poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidade e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas. 

Entre estas medidas, para o alumnado con dificultades, os apoios, preferentemente na aula ordinaria, dirixidos á prevención de dificultades de 

aprendizaxe, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións curriculares; o reforzó educativo, nas áreas e no alumnado que se determine, por parte 

doutro profesor. 

Estas medidas adaptaránse ás características do alumnado e á súa realidade educativa, co fin de atender a todo o alumnado, procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias clave e que tomarán como referente para a avaliación continua e a promoción dos elementos fixados nas 

devanditas adaptacións. 

 

 

 



11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

Ao longo do curso e en cada unha das materias traballaranse como elementos transversais do currriculo  

A comprensión lectora e expresión oral e e escrita.  

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para 

aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais... Igualmente procurará o fomento lector e a 

mellora da comprensión lectora, aspecto imprescindible en todas as materias.  

A comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da información e Comunicación.  

Neste curso cobra especial importancia que o alumnado teña dominio das TICs e saiba manexarse, alomenos mínimanente, de modo autónomo nas distintas plataformas 

educativas coas que se vai traballar. E que facilitarán a continuidade do curso escolar en situacións de non asistencia ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 

responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e 

económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e 

as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás 

demais persoas. 

Neste punto traballaranse a igualdade de xénero, a non violencia, a educación vial... a través de diferntes textos, participación en concursos como “Olla a palabra”, 

programas como o de educación vial de stop accidentes, etc.  

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

.Este ano e como consecuencia da pandemia, as actividades extraescolares e complementarias quedarán relegadas a traballar certas festividades en 

grupo de convivencia estable ou por medio telemático. 



 Así, o magosto, samaín, entroido… traballaranse nas aulas e por medio telemático. 

 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados obtidos. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. 

Teranse en conta os seguintes indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acontecidas 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimetrais das avaliacións 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden suponer: 

- Unha modificación da metodoloxía empregada. 

- Cambios nos procedementos  e instrumentos da avaliación. 

- Modificación na temporalización. 

- Deseño de medidas para corrixir as dificultades atopadas. 



 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mª Trinidad García  Peñín  (3ºA) 

                              Mª del Rosario Santos Castroviejo (3ºB) 

 

3. Introdución e contextualización 
Esta programación desenvolverase no 3º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, para o curso 2020/21. 



O alumnado total para este nivel é de 50 alumnos/as divididos en dous grupos de 25 nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que 

está recibindo apoio tanto dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 

Para levar a cabo esta programación terase en conta a lexislación vixente, adaptándoa aos criterios e acordos recollidos no Proxecto Educativo, 

planificando o traballo que se vai levar a cabo na aula, en función das características do noso alumnado. 

A lexislación que ampara a seguinte programación é a que se relaciona a continuación: 

 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na nosa Comunidade Autónoma. 

 Orde do 9 de xuño de 2016, polo que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Este curso levarase a cabo nun contexto especial de pandemia, tendo en conta para a súa programación o establecido nas Instrucións do 30 de Xuño 

de 2020 en relación ás medidas educativas a adoptar no curso 2020/2021. 

 

2. Deseño  da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

Segundo a ORDE do 9 de xuño de 2016 de avaliación, durante o primeiro mes do curso escolar realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade de 

adecuar as ensinanza ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación inicial farase nos primeiros días do curso con diferentes materiais, como probas obxectivas, xogos, actividades dixitais… para coñecer o 

punto de partida do noso alumnado.  

 Neste curso xunto ista avaliación inicial dos contidos vistos no curso pasado tamén valoraremos a introdución dos contidos fundamentais non adquiridos 

o ano pasado en quinto que están sinalados no correspondente apartado. 

 Esta avaliación inicial será de carácter informativo para alumnado e profesorado e ten como obxectivo o coñecemento xeral do punto de partida da 

acción docente. Permite detectar que saben os alumnos antes de empezar, é dicir, as ideas previas sobre as cales se asentarán os novos 

coñecementos Tamén terá un carácter integral xa que pretende considerar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e a consecución dos obxectivos para 

a etapa, así como das competencias desde as distintas materias.  



    Desta avaliación incial, xunto co estudo do expediente se informará ao departamento de orientación e se fará unha proposta de valoración sobre os 

casos de alumnado con necesidades específicas de atención educativa así como dos posibles reforzos ordinarios na aula e posibles adaptacións 

curriculares. 

Esta avaliación cobra importancia ante a situación actual, dado que o punto de partida de cada alumno/a é moi diferente debido ao confinamento, esta 

recollida de información debe compensar as diferenzas entre o alumnado así como as carencias relativas aos contidos non adquiridas no curso pasado. 

Nalgunhas áreas pode ser necesaria a planificación dalgunhas actividades sinxelas para facer na casa. Evidentemente, neste apartado é importante a 

colaboración das familias. 

 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

De acordo con Zabala e Arnau(2014) as competencias implican “a capacidade de resolver problemas, de dar resposta a situacións  que interpelan e 

esixen a busca de solución, así como utilizar uns coñecementos e habilidades para poder interpretar e actuar en diferentes medios de maneira 

funcional”. Así mesmo, fomentan a motivación e significatividade da aprendizaxe, en virtude da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, polo que describen 

as relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación de la educación primaria, secundaria e bacharelato.  

As competencias clave fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e 

institucións académicas. 

 

Identifícanse sete competencias para o seu desenvolvemento na Educación Primaria: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 Competencia dixital (CD) 



 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Coinciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

6. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver, nos nenos e nas nenas, as capacidades que lles permitan: 

ee) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

ff) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.



 

gg) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar 
e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

hh) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a 

non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

ii) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

jj) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas 
e desenvolverse en situacións cotiás. 

kk) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

ll) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

mm) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciban e elaboren. 

nn) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

oo) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 
medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

pp) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

qq) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-
sexual. 

rr) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

ss) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, criterios de avaliación e cos distintos estándares 
de aprendizaxe desta área. 



7. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN,  
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS 

b

 

e

 

g 

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 eerro razoado, operacións matemáticas axeitadas etc. Resultados obtidos. 

B1.1. Utilizar procesos 
de razoamento e 
estratexias
 
de 

resolución de 
problemas, realizando 
os cálculos necesarios 
e comprobando as 
solucións obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende 
oenunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, 
contexto do problema, pregunta 
realizada). 

CCL 

CMCT 

CAA 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas:revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos 
resultados, comproba e interpreta 
as solucións no contexto da 
situación, busca outras formas de 
resolución etc. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 



 

b

 

g 

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

B1.2. Identificar e 
resolver 
problemas da 
vida cotiá, 
axeitados ao seu 
nivel, 
establecendo 
conexións
 entr
e  a 
realidade  e as 
matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos  axeitados 
para a resolución 
de problemas. 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de 
traballo con preguntas apropiadas: 
que quero descubrir?, que teño?, 
que busco?, como o podo facer?, non 
me equivoquei ao facelo?, a solución 
é idónea? 

CMCT CAA 

CSIEE 

b

 

g

 

i 

B1.3. Utilización de 
medios tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para obten 
información, realizar
 cálculos 

numéricos,resolver 
problemas e presentar 
resultados. 

B1.4. Integración nas 
tecnoloxías da 
información         e        a 

comunicación no 
procesode aprendizaxe. 

B1.3. Utilizar os 
medios 
tecnolóxicos de 
modo habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
buscando, 
 analizando e
 seleccionar 
información 
relevante en 
internet ou en 
outras fontes
 elaborando 
documentos
  
 propios, 
facendo 
exposicións e 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de 
ferramentas tecnolóxicas, 
nomeadamente a calculadora, para a 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender e resolver problemas. 

CMCT CD 

CAA 



argumentacións. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

e

 

g 

B2.1. Números 
naturais ata o 
10.000. 

B2.1. Ler, escribir 
e ordenar
 utilizando 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 
números ata o 10.000. 

CMCT CCL 



 
 B2.2. Nome e grafía dos 

números ata o 10.000. 

B2.3. Equivalencias 
entre os elementos do 
sistema de numeración 
decimal: unidades, 
decenas, centenas, 
unidade de millar 
e decena de 
millar. 

razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.2. Aproxima números á 
decena, centena e millar. 

CMCT 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Conti
d os 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.4. O sistema de 
numeración decimal: 
valor posicional das 
cifras. 

B2.5. Identificación do 
número anterior e o 
seguinte a un dado. 

   

b

 

e

 

g 

B2.6. Orde numérica. 

B2.3. Equivalencias 
entre os elementos do 
sistema de numeración 
decimal: unidades, 
decenas, centenas, 
unidade de millar e 

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

MTB2.2.1. Realiza correctamente series 
tanto ascendentes coma 
descendentes. 

CMCT 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e 
da vida cotiá números naturais ata o 
10.000. 

CMCT 

CAA 

CCL 



 
 decena de millar. 

B2.7. Redondeo de 
números naturais, ás 
decenas, centenas e 
millares. 

 
MTB2.2.3. Descompón, compón e 

redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B2.8. Operacións con 
números naturais: adición, 
subtración, multiplicación 
e división enteira por un 
número dunha cifra. 

B2.9. Automatización de 

algoritmos. 

B2.10. A multiplicacióncomo 
suma de sumandos iguais 
e viceversa. 

B2.3.    Realizar 
operación e cálculos 
numéricos  mediante 
diferentes 
procedementos, 
incluído o   cálculo 
mental, en situación 
de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas 
de multiplicar, utilizándoas para realizar 
cálculo mental. 

 
 

CMCT 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa 
operación de multiplicación na resolución 
de problemas contextualizados. 

 
 

CMCT 

CAA 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.11. Construción e 
memorización das 
táboas de multiplicar. 

B2.12. Identificación e uso 
dos termos propios da 
multiplicación: factores e 
produto. 

B2.13. Identificación e 
uso dos termos propios 
da división: dividendo, 

 
MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a 

multiplicación para realizar recontos, en 
disposicións rectangulares nos que 
intervén a lei do produto. 

CMCT 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa 
operación de división dunha cifra na 
resolución de problemas contextualizados. 

CMCT 

CAA 



 
 divisor, cociente e 

resto. 

B2.14. Utilización en 
contextos reais da 
división para repartir e 
para agrupar. 

B2.15. Proba da división 
relacionando dividendo, 
divisor, cociente e resto en 
casos sinxelos. 

B2.16. Utilización da 
calculadora. 

B2.17. Elaboración e 
uso de estratexias de 
cálculo mental. 

 
MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios 

da multiplicación e da división. 

CMCT 

b 

g 

B2.18. Comprobación de 
resultados mediante 
estratexias aritméticas. 

B2.19. Resolución de 
problemas da vida cotiá. 

B2.4. Identificar, resolver 
problemas  da vida 
cotiá,  adecuados   ao 
seu nivel, establecer 
conexións  entre    a 
realidade   e   as 
matemáticas e valorar a 
utilidade     dos 
coñecementos 
matemáticos 
adecuados 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución      de 
problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento. 

CMCT 

CAA 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
MTB2.4.2. Reflexiona sobre oprocedemento 

aplicado á resolución de problemas: 
revisando as operacións empregadas, as 
unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

b 

g 

B3.1. Expresión e forma 
simple dunha medición 
de lonxitude, 
capacidade, masa ou 
peso. 

B3.2. Elección da unidade 
máis axeitada para a 
expresión dunha 
medida. 

B3.3. Realización de 
medicións. 

B3.1. Seleccionar  e 
utilizar instrumentos 
e unidades de 
medida usuais, 
facendo 
previamente 
estimacións   e 
expresando  con 
precisión  medidas 
de lonxitude, 
peso/masa, 
capacidade e tempo, 
en contextos reais. 

MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema 
métrico decimal. Lonxitude, capacidade, 
masa ou peso. 

CMCT 

MTB3.1.2. Mide con diferentes 
instrumentos elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 

CMCT 

CAA 

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

B3.5. Sumar e restar 
medidas de lonxitude, 
capacidade e masa ou 

B3.2. Operar con 
diferentes  medidas 
de  lonxitude, 
peso/masa, 
capacidade e tempo. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 
lonxitude, capacidade e masa en forma 
simple. 

CMCT 

MTB3.2.2. Compara e ordena medidas 
dunha mesma magnitude. 

CMCT 



 
 peso.    

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

e 

g 

B3.6. Explicación  oral e 
escrita do proceso 
seguido e da estratexia 
utilizada en calquera dos 
procedementos 
empregados. 

B3.3. Utilizar as unidades 
de medida máis usuais, 
convertendo unhas 
unidades noutras da 
mesma magnitude, 
expresando os 
resultados  nas 
unidades de medida 
máis axeitadas, 
explicando oralmente e 
por escrito o proceso 
seguido e aplicándoo á 

resolución de 
problemas. 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as equivalencias 
entre diversas unidades de medida da 
mesma magnitude. 

CMCT 

MTB3.3.2. Explica de forma oral e por escrito 
os procesos seguidos e as estratexias 
utilizadas en todos os procedementos 
realizados. 

CCL 

CAA 

MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real 
utilizando as unidades de medida máis 
usuais. 

CMCT 

CAA 

g B3.7. Unidades de 
medida do tempo e as 
súas relación. 

B3.8. Lectura en 
reloxos 
analóxicos  e 
dixitais. 

B3.9. Cálculos con medidas 

temporais. 

B3.4. Coñecer as 
unidades de medida 
do tempo e as súas 
relación, utilizándoas 
para resolver 
problemas da vida 
diaria. 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida 
real utilizando as medidas temporais e 
as súas relacións 

CMCT 



 

b 

g 

B3.10. O sistema monetario 
da Unión Europea. 
Unidade principal: o euro. 
Valor das diferentes 
moedas e billetes. 

B3.11. Múltiplos e 
submúltiplos do euros. 

B3.5. Coñecer o valor e 
as equivalencias entre 
as diferentes moedas e 
billetes do sistema 
monetario da Unión 
Europea. 

MTB3.5.1. 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 como 
figuradas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

 
ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  B3.12. Equivalencias 
entre  moedas e 
billetes. 

 
MTB3.5.2. Calcula múltiplos e submúltiplos do 

euro. 

CMCT 

 
b 

g 

B3.13. Resolución de 
problemas 

de medida. 

B3.6. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas  e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 

resolución de 
problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas de medida, 
utilizando estratexias heurísticas e de 
razoamento. 

CMCT 

CAA 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso 
seguido na resolución de problemas: 
revisando as operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

 BLOQUE 4. XEOMETRÍA 



 

g B4.1. Clasificación de 
polígonos. Lados e 
vértices. 

B4.2 Composición e 
descomposición de 
polígonos. 

B4.3. Clasificación de 
figuras e corpos 
xeométricos utilizando 
diversos criterios. 

B4.4. Figuras xeométricas. 
Elementos básicos: lado, 
vértice, base, diagonal, 
ángulo e eixes de 
simetría. 

B4.1. Identificar figuras 
planas e corpos 
xeométricos, nomeando 
e recoñecendo os seus 
elementos básicos 
(lados, vértices, caras, 
arestas e ángulos). 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos 
básicos dos corpos xeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 

CMCT 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

B4.5. A circunferencia e o 
círculo. Elementos 
básicos: centro, raio, 
diámetro. 

B4.2. Coñecer e 
distinguir a 
circunferencia e o 
círculo, así como os 
seus elementos 
básicos. 

MTB4.2.1. Coñece e diferencia a 
circunferencia do círculo e distingue os 
seus elementos. 

CMCT 

CAA 

g B4.6. Corpos xeométricos: 
recoñecemento de 
prismas, pirámides  e 
corpos  redondos. 
Elementos básicos de 
poliedros: caras, vértices 
e arestas. 

B4.3. Coñecer e diferenciar 
os poliedros e os corpos 
redondos, así como os 
seus elementos básicos. 

MTB4.3.1. Identifica corpos redondos e 
poliedros (prisma, pirámide, cilindro, cono, 
esfera...). 

CMCT 



 

b 

g 

B4.7. Comparación e 
clasificación de ángulos: 
rectos, agudos, obtusos. 

B4.8. Uso das TIC no 
desenvolvemento e 
asimilación de contidos 

relacionados coa 
xeometría. 

B4.4. Saber o que é un 
ángulo e as clases de 
ángulos. 

MTB4.4.1. Distingue entre ángulos agudos, 
rectos e obtusos. 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

B4.9. Interpretación de 
representacións 
espaciais   en 
situacións da vida 
cotiá. 

B4.10. Representación 
elemental de espazos 
coñecidos: planos e 
maquetas. 

B4.11.       Descrición     de 

posicións e movementos 
nun contexto topográfico. 

B4.5.  Interpretar 
representacións 
espaciais (esbozo dun 
itinerario, plano dunha 
pista…) realizadas a 
partir de sistemas de 
referencia e deobxectos 
ou situacións familiares. 

MTB4.5.1. Obtén información puntual e 
describe unha representación espacial 
(esbozo dun itinerario, plano dunha pista...) 
tomando como referencia obxectos 
familiares. 

CMCT 

CAA 

CCL 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B4.12. As liñas como 
percorrido: rectas e 
curvas, intersección de 
rectas e rectas paralelas. 

 
MTB4.5.2. Interpreta e describe situacións, 

mensaxes e feitos da vida diaria utilizando 
o vocabulario xeométrico axeitado: indica 
una dirección, explica un percorrido, 
oriéntase no espazo. 

CMCT 

CAA 

CCL 



 

b 

g 

B4.13.Perímetro das figuras 
planas. Resolución de 
problemas de xeometría 
relacionados coa vida 
cotiá. 

B4.6. 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. 

MTB4.6.1. Resolve problemas xeométricos 
que impliquen dominio dos contidos 
traballados utilizando estratexias 
heurísticas de razoamento. 

 
 

CMCT 

CAA 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando 
as solucións no contexto. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

b 

g 

B5.1. Recollida e rexistro de 
datos sobre  obxectos, 
fenómenos e situacións 
familiares   utilizando 
técnicas elementais de 
enquisas, observación e 
medición. 

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

MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de 
situacións do seu contorno, utilizándoos 
para construír táboas ou gráficas. 

 
CMCT 

CAA 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
B5.2. Lectura, 

interpretación  e 
elaboración de táboas 

 
MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados 

atendendo a un criterio de clasificación. 
CMCT 

CAA 
 

 



 
 de dobre entrada de 

uso habitual na vida 
cotiá. 

 
MTB5.1.3. Interpreta gráficas de 

extraendo a información explícita. 

táboas CMCT 

CAA 

B5.3. Interpretación e 
descrición verbal e escrita 
de elementos 
significativos de gráficos 
sinxelos. 

 

B5.4. Realización de 
gráficas sinxelas: 
pictogramas, diagramas 
de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 



Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes recomendacións:  

 Partir dos coñecementos previos 

 Partir dos propios intereses do alumnado 

 Priorizar a manipulación 

 Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

 Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 

 Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como de tarefas en grupo 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden levar para traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou 

ampliación.  

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para fomentar de xeito ludico certas habilidades matemáticas.  

 

 

Este ano, dada a situación excepcional de pandemia, hai que ter prevista un modo de ensino a distancia que sinaleremos a continuación: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de corentena ou semiprencialidade. E tamén durante o ensino presencial buscando facer as tarefas de repaso e reforzo na casa virtuais na procura de reducir o 

traslado de material centro-casa.  

 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas puntuais Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 

Correo-electrónico Telefónica Abalar 



Axendas do alumnado Cisco Webex 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

chat de Aula virtual 

Telefónico ( a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao alumnado 

Aula Virtal 

Snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

Libros no domicilio 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Entrega de tarefas ao 

profesorado 

Aula virtual  

snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

 



videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

 

O profesorado especialista que imparta docencia nun grupo coordinarase coa titora do grupo para organizar os días e cantidade de tarefas a facer 

chegar ao alumnado, axustando estas á carga horaria correspondente.  

Esta información farase chegar ao alumnado o máis concreta e ordenadamente posible. Facilitándolle no posible o acceso. Nas primeiras semanas do 

curso traballarase co alumnado para facilitar a súa autonomía no manexo das distintas plataformas de educación a distancia. Específicamente no uso da 

Aula virtual do centro.  

 

 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os libros de texto e de consulta. Caderno de traballo do alumno 

Material impreso (fichas de traballo e reforzo,...). Material didáctico como puzzlles, moedas,…. 

Os recursos TICs. 

Recursos persoais (os titores/as e especialistas). 

Snappet, aula virtual 

 

 



 

 

 8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS de cualificación Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

Consecución dos obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das competencias 

clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respecto das quendas de 

palabra 

10% 

o Observación sistemática 

o Debates e asambleas 

 



o Coherencia das 

preguntas realizadas 

Atención, esforzo e interese o Actitude nas 

explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e concentración 

10% 

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 

10% 

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,  

Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razoamento e dedución 

o Habilidades na búsqueda 

10% 

o Rúbricas 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 



 

 

 

 

 

 

 
 9. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

  
INDICADORES DE LOGRO 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Preparación da clase 

e dos materiais 

didácticos 

- Hai coherencia entre a 
programación e o 

desenvolvemento da 
clase 

- Existe unha distribución 
temporal equilibrada 

- O desenvolvemento das 
clases adecúase ás 
características do grupo 
 

     

 
Utilización dunha 

 
- Tiveronse en conta 

     

de información 

o Exposición oral 

o Tratamento da 

información 

Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 



metodoloxía 
adecuada 

aprendizaxes 
significativas 

- A metodoloxía fomenta 
a motivación e o 
desenvolvemento das 
capacidades do 
alumnado. 

 

 
Regulación da 
práctica docente  
 

- Grao de seguimento do 
alumnado. 

- Validez dos recursos 
utilizados na clase para  
as aprendizaxes. 

- Os criterios de 
promoción están 
acordados entre os 

profesores. 
 

     

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 
 

- Atópanse medidas con 
antelación para coñecer 
as dificultades de 
aprendizaxe. 

- Ofrécense respostas ás 
diferentes capacidades 
e ritmos de 
aprendizaxe. 

- As medidas e recursos 

extraordinarias 
recomendadas polo 
equipo docente 

     



atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 
 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá ao 
alumnado e ás 
familias 
 

 
-Os instrumentos de 
avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables de 
aprendizaxe. 
-Os criterios para unha 
avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e 
aos contidos 
-Os criterios de cualificación 
están axustados á tipoloxía 
de actividades planificadas. 
-Os criterios de avaliación e 

cualificación déronse a 
coñecer ao alumnado e 
familias. 

     

 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

INADECUADO 0 Non se acadan os mínimos e necesita 
unha mellora sustancial 



INSUFICIENTE 1 Omítense elementos fundamentais do 
indicador 

BÁSICO 2 Cumprimento suficiente do indicador 

COMPETENTE 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia da 
competencia do indicador. 

EXCELENTE 4 Modelo de referencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partindo do Decreto 229/2011, aplicaranse certas medidas ordinarias do artigo 8 do devandito decreto, tales como: 

Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada e na  prevención das dificultades da aprendizaxe, así 

como a posta en práctica de mecanismos de reforzó tan pronto como se detecten as dificultades, e que poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 



Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidade e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas. 

Entre estas medidas, para o alumnado con dificultades, os apoios, preferentemente na aula ordinaria, dirixidos á prevención de dificultades de 

aprendizaxe, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións curriculares; o reforzó educativo, nas áreas e no alumnado que se determine, por parte 

doutro profesor. 

Estas medidas adaptaránse ás características do alumnado e á súa realidade educativa, co fin de atender a todo o alumnado, procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias clave e que tomarán como referente para a avaliación continua e a promoción dos elementos fixados nas 

devanditas adaptacións. 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

Ao longo do curso e en cada unha das materias traballaranse como elementos transversais do currriculo  

A comprensión lectora e expresión oral e e escrita.  



O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para 

aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais... Igualmente procurará o fomento lector e a 

mellora da comprensión lectora, aspecto imprescindible en todas as materias.  

A comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da información e Comunicación.  

Neste curso cobra especial importancia que o alumnado teña dominio das TICs e saiba manexarse, alomenos mínimanente, de modo autónomo nas distintas plataformas 

educativas coas que se vai traballar. E que facilitarán a continuidade do curso escolar en situacións de non asistencia ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 

responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e 

económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e 

as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás 

demais persoas. 

Neste punto traballaranse a igualdade de xénero, a non violencia, a educación vial... a través de diferntes textos, participación en concursos como “Olla a palabra”, 

programas como o de educación vial de stop accidentes, etc.  

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

.Este ano e como consecuencia da pandemia, as actividades extraescolares e complementarias quedarán relegadas a traballar certas festividades en 

grupo de convivencia estable ou por medio telemático. 

 Así, o magosto, samaín, entroido… traballaranse nas aulas e por medio telemático. 



13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados obtidos. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. 

Teranse en conta os seguintes indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acontecidas 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimetrais das avaliacións 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden suponer: 

- Unha modificación da metodoloxía empregada. 

- Cambios nos procedementos  e instrumentos da avaliación. 

- Modificación na temporalización. 

- Deseño de medidas para corrixir as dificultades atopadas. 

 

                             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 



 

                        ÁREA CIENCIAS NATURAIS 
 

 

 

 

 

                                                                                                                         Mª Trinidad García  Peñín  (3ºA) 

                              Mª del Rosario Santos Castroviejo (3ºB) 

 

4. Introdución e contextualización 
Esta programación desenvolverase no 3º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 50 alumnos/as divididos en dous grupos de 25 nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que 

está recibindo apoio tanto dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 

Para levar a cabo esta programación terase en conta a lexislación vixente, adaptándoa aos criterios e acordos recollidos no Proxecto Educativo, 

planificando o traballo que se vai levar a cabo na aula, en función das características do noso alumnado. 

A lexislación que ampara a seguinte programación é a que se relaciona a continuación: 



 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na nosa Comunidade Autónoma. 

 Orde do 9 de xuño de 2016, polo que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Este curso levarase a cabo nun contexto especial de pandemia, tendo en conta para a súa programación o establecido nas Instrucións do 30 de Xuño 

de 2020 en relación ás medidas educativas a adoptar no curso 2020/2021. 

 

2. Deseño  da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

Segundo a ORDE do 9 de xuño de 2016 de avaliación, durante o primeiro mes do curso escolar realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade de 

adecuar as ensinanza ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación inicial farase nos primeiros días do curso con diferentes materiais, como probas obxectivas, xogos, actividades dixitais… para coñecer o 

punto de partida do noso alumnado.  

 Neste curso xunto ista avaliación inicial dos contidos vistos no curso pasado tamén valoraremos a introdución dos contidos fundamentais non adquiridos 

o ano pasado en quinto que están sinalados no correspondente apartado. 

 Esta avaliación inicial será de carácter informativo para alumnado e profesorado e ten como obxectivo o coñecemento xeral do punto de partida da 

acción docente. Permite detectar que saben os alumnos antes de empezar, é dicir, as ideas previas sobre as cales se asentarán os novos 

coñecementos Tamén terá un carácter integral xa que pretende considerar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e a consecución dos obxectivos para 

a etapa, así como das competencias desde as distintas materias.  

    Desta avaliación incial, xunto co estudo do expediente se informará ao departamento de orientación e se fará unha proposta de valoración sobre os 

casos de alumnado con necesidades específicas de atención educativa así como dos posibles reforzos ordinarios na aula e posibles adaptacións 

curriculares. 

Esta avaliación cobra importancia ante a situación actual, dado que o punto de partida de cada alumno/a é moi diferente debido ao confinamento, esta 

recollida de información debe compensar as diferenzas entre o alumnado así como as carencias relativas aos contidos non adquiridas no curso pasado. 



Nalgunhas áreas pode ser necesaria a planificación dalgunhas actividades sinxelas para facer na casa. Evidentemente, neste apartado é importante a 

colaboración das familias. 

 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

De acordo con Zabala e Arnau(2014) as competencias implican “a capacidade de resolver problemas, de dar resposta a situacións que interpelan e 

esixen a busca de solución, así como utilizar uns coñecementos e habilidades para poder interpretar e actuar en diferentes medios de maneira 

funcional”. Así mesmo, fomentan a motivación e significatividade da aprendizaxe, en virtude da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, polo que describen 

as relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación de la educación primaria, secundaria e bacharelato.  

As competencias clave fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e 

institucións académicas. 

 

Identifícanse sete competencias para o seu desenvolvemento na Educación Primaria: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 Competencia dixital (CD) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Coinciencia e expresións culturais (CCEC) 

 



 

9. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver, nos nenos e nas nenas, as capacidades que lles permitan: 

tt) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

uu) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.



 

vv) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar 
e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

ww) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, 

e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

xx) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

yy) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas 
e desenvolverse en situacións cotiás. 

zz) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

aaa) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

bbb) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciban e elaboren. 

ccc) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

ddd) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte 
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

eee) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

fff) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-
sexual. 

ggg) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

hhh) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, criterios de avaliación e cos distintos estándares 
de aprendizaxe desta área. 



10. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN. 
 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

b 

e 

g 

h 

i 

B1.1. Realización de 

proxectos e 

presentación de 

resultados. 

B1.1. Realizar un 

proxecto para a 

obtención dun 

produto como 

resultado dun 

problema 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita 

de maneira ordenada, clara e limpa, en 

diferentes soportes. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 CSIEE 

B1.2. Busca guiada de 

información en internet 

e noutros soportes. 

 
CD 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na CAA 



B1.3. Utilización 

básica de 

tratamento de 

textos para a 

presentación de 

traballos. 

formulado, 

elaborando con 

certa autonomía 

documentación 

sobre o proceso. 

observación, planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

CMCCT 

CSIEE 



b 

e 

h 

B1.4. 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 mediante a 

observación obtén unha información. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

a 

b 

c 

m 

B1.5. O traballo 

cooperativo. 

B1.6. Técnicas de estudo 

e 

traballo. 

 
B1.7. Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

B1.3. Traballar de 

forma cooperativa 

apreciando o 

coidado pola 

seguridade propia 

e a dos seus 

compañeiros/as, 

coidando as 

ferramentas e 

CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias para 

estudar e traballar de forma eficaz 

individualmente e en equipo, amosando 

habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos. 

CAA 

CMCT 

CSC 

CSIEE 



  facendo un uso 

axeitado dos 

materiais. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

g 

k 

B2.1. O corpo humano 

e o seu 

funcionamento. 

B2.1. Coñecer a 

morfoloxía externa 

do propio corpo e 

os órganos máis 

importantes para o 

seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do 

propio corpo, o seu funcionamento nun 

sentido global e os cambios nas distintas 

etapas da vida. 

CMCCT 

B2.2. As funcións vitais. 
 

Importancia dos sentidos 
 

en 

 

relación co medio. 
 

B2.3. Recoñecemento 

dos cambios físicos e 

persoais nas 

diferentes etapas da 

vida das persoas. 

CNB2.1.2. Coñece os principais órganos 

vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

CMCCT 

a 

 
b 

B2.4. Saúde e 

enfermidade. 

B2.2. Identificar e 

explicar as 

CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de 

exercicio e de alimentación sa na escola. 

CMCCT 

 
CSC 
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c 

d 

g 

k 

m 

B2.5. Hábitos 

saudables: 

alimentación, hixiene, 

exercicio físico e 

descanso. 

B2.6 Factores que 

producen as 

enfermidades máis 

habituais: carie, 

obesidade, gripe, 

catarros... 

B2.7. Coñecemento de si 

mesmo/a e dos e das 

demais: emocións e 

sentimentos propios e 

alleos. 

consecuencias para 

a saúde e o 

desenvolvemento 

persoal de 

determinados 

hábitos de 

alimentación, 

hixiene, exercicio 

físico e descanso 

deseñando 

protocolos para a 

súa prevención. 

  

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes 

das enfermidades máis habituais (caries, 

catarros, gripe e obesidade) e aplica 

actuacións para á súa prevención. 

CMCCT 

B2.8. A relación cos 
 

demais. 

  

Toma de decisións. 
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 B2.9 A igualdade entre 

homes e 

mulleres. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

h 

B2.10. Clasificación 

dos alimentos en 

función dos 

nutrientes 

principais. 

B2.3. Deseñar un menú 

equilibrado para a 

súa idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en 
 

función dos nutrientes principais. 

CMCCT 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta 

equilibrada e non equilibrada e 

elabora un menú saudable na escola. 

CMCCT 

 
CSC 

 CSIEE 

B2.11. Pirámide 
 

alimentaria. 

 

B2.12. Análise de 

dietas 

equilibradas. 

 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

b 

g 

e 

B3.1. Diferenza entre 

seres vivos e inertes. 

B3.2. Identificación de 

B3.1. Identificar e 

clasificar, con criterios 

científicos, animais e 

plantas do seu contorno 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 

as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do 

seu contorno, con criterio científico. 

CMCCT 

CSIEE 
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l 

i 

o 

animais e de plantas 

como seres vivos. 

B3.3. Clasificación de 

animais vertebrados e 

invertebrados a partir 

de características 

observables. 

próximo, recoñecer as 

súas características 

principais e buscar 

información en fontes 

variadas. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e 

recoñece as características das 

plantas do seu contorno e clasifícaas 

con criterio científico. 

CMCCT 

CCL 

CSIEE 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 

clasificación de animais e plantas. 

CMCCT 

CAA 

B3.4. Clasificación das 

plantas (herbas, 

arbustos e árbores) a 

partir de 

características 

observables. 

   

B3.5. Utilización guiada de 

claves e de guías de 

animais e plantas para a 

clasificación e 

identificación dalgunhas 

especies existentes en 
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 Galicia. 

 
B3.6. Identificación de 

cambios observables 

que se producen nos 

seres no contorno. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

c 

e 

 

h 

i 

j 

l 

m 

B3.7. 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 

B3.2. Observar e 

rexistrar de forma 

cooperativa, algún 

proceso asociado ao 

ciclo vital dun ser 

vivo, no seu medio 

ou na aula. 

Comunicar de xeito 

oral e escrito os 

resultados, 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, 

reprodución e alimentación dun ser vivo e 

as explica empregando diferentes soportes. 

CMCCT 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito oral 

e escrito os resultados da observación do 

ciclo vital previamente planificado. 

 
 
CMCCT 

CCL 

CSIEE 

CD 
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o 
posible. 

 
B3.8. Valoración da 

biodiversidade e 

interese pola súa 

conservación. 

empregando 

soportes textuais 

variados. 
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BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

a 

b 

 
c 

g 

h 

B4.1. Fontes de 

enerxía. A enerxía e 

os cambios. 

B4.1. Identificar, a 

partir de exemplos 

da vida cotiá, usos 

dos recursos 

naturais e 

consecuencias dun 

uso inadecuado 

facendo fincapé no 

aforro enerxético e 

no impacto 

medioambiental. 

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a súa intervención 

na vida cotiá. 

CMCCT 

CSC 

B4.2. Intervención da 
 

enerxía na vida cotiá. 

 

CNB4.1.2. Emprega actitudes responsables 

de aforro enerxético e de recollida de 

residuos na escola. 

CMCCT 

B4.3. Uso responsable 

dos recursos naturais 

do planeta. Aforro 

enerxético. 

 
CSC 

B4.4. A produción de 

residuos, a 

contaminación e o 

impacto ambiental. 

 

B4.5. Desenvolvemento de 

actitudes individuais e 

colectivas fronte a 
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 determinados problemas 

mediombientais. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

e 

g 

h 

B4.6. Cambios de estado 

da 

auga. 

 
B4.7. O ciclo da auga. 

 
B4.8. 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 estado 

da auga e os efectos 

de forzas coñecidas 

no movemento dos 

corpos. 

CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da 

auga en fenómenos naturais e situacións da 

vida cotián. 

CMCCT 

CCL 

CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas para 

identificar as forzas que fan que os 

obxectos se movan en situacións reais. 

CMCCT 

b 

g 

B4.9. Identificación de 

compoñentes e 

preparación dunha 

B4.3. Realizar 

mesturas sinxelas 

con sustancias 

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes 

sustancias que emprega diariamente con 

respecto á auga. 

CMCCT 
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h mestura. relacionadas coa 

vida doméstica e 

do contorno, 

achegando 

conclusións sobre 

os resultados. 

CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de 

uso doméstico e presenta conclusións 

dos resultados. 

CMCCT 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

a 

b 

e 

g 

B5.1. Manipulación e 

observación do 

funcionamento de 

obxectos, aparellos e 

máquinas sinxelas 

(bicicleta, xoguetes, 

móbiles, tesoiras, roda, 

manivelas, espremedor, 

reloxo, pinzas, 

triturador...). 

B5.1. Manipular e 

observar o 

funcionamento de 

aparellos e 

máquinas sinxelas 

simples e das 

complexas máis 

habituais e observar 

o seu uso na vida 

cotiá. 

CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso 

cotián na escola analizando o seu 

funcionamento. 

CMCCT 

CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que 

empregan obxectos, aparellos e máquinas 

sinxelas de uso habitual na vida cotiá. 

CMCCT 

CCL 

CSC 
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 B5.2. Importancia da 

ciencia e da tecnoloxía 

para mellorar as 

condicións de vida e de 

traballo. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

c 

d 

 

e 

g 

h 

j 

m 

B5.3. Planificación e 

realización dalgún 

obxecto ou máquina de 

construción sinxela. 

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. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

B5.4. Manexo de 

ferramentas, aparellos 

e máquinas de uso 

doméstico, superando 

estereotipos sexistas. 

 

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao 

deseño e construción dalgún obxecto ou 

aparello sinxelo, empregando operacións 

matemáticas no cálculo previo, así como 

as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar... 

 
 
CMCCT 

CCEC 

CD 

B5.5. Prevención de 

riscos no emprego de 

máquinas de uso 

cotián. 

 



29  

 
 

Criterio  Grao mínimo para T 

1 

T 

2 

T 

3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

de 
 

superar a área 
  
 

 
avaliació 

Estándares  

Indicador mínimo de 
Instrumentos de avaliación / C.C. 

 

n 
  

logro 
Procedementos de avaliación  

Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

 
 
 
 

CN-B1.1 

3º-CNB1.1.1 - Busca, selecciona e 

organiza a información importante, obtén 

conclusións e comunica o resultado de 

forma oral e escrita de maneira ordenada, 

clara e limpa, en diferentes soportes. 

Saber buscar 

información, 

seleccionando as ideas 

máis importantes, de 

xeito guiado. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Investigacións. 

Producións orais. Textos escritos. 

CAA 

CCL 

CMCT 

CSIEE 

CD 

 
 
 
CN-B1.1 

3º-CNB1.1.2 - Manifesta certa autonomía 

na observación, planificación e execución 

de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

 

 
Ser quen de traballar de 

maneira autónoma. 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
CAA 

CMCT 

CSIEE 

6. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización, do grao mínimo de consecueción para superar a materia e dos 

procedementos e instrumentos de avaliación. 
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      Traballo de aplicación e síntese.  

 
 
 
CN-B1.2 

3º-CNB1.2.1 - Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do seu contorno 

mediante a observación obtén unha 

información. 

 
Obter información a partir 

da observación sinxela 

do seu contorno. 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Traballo de aplicación e síntese. 

 
CAA 

CMCT 

CSIEE 

 
 
 
 

CN-B1.3 

3º-CNB1.3.1 - Coñece e aplica 

estratexias para estudar e traballar de 

forma eficaz individualmente e en equipo, 

amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos. 

 
Desenvolver estratexias 

que lle axuden ao 

estudo. colaborando en 

equipo. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 
 

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. 

 
CAA 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

Bloque 2 : O ser humano e saúde 

 
 
 
 

CN-B2.1 

 
3º-CNB2.1.1 - Explica a morfoloxía 

externa do propio corpo, o seu 

funcionamento nun sentido global e os 

cambios nas distintas etapas da vida. 

 
Ser quen de recoñecer a 

morfoloxía externa do 

propio corpo e nas 

persoas que o rodean. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Proba obxectiva. 

 
 
 
 

CMCT 
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CN-B2.1 

 
3º-CNB2.1.2 - Coñece os principais 

órganos vitais e entende a súa 

importancia no funcionamento do 

organismo. 

 
 
Diferenciar os seus 

órganos, recoñecendo a 

súa función 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 

clase. Proba obxectiva 

 
 
 
 

CMCT 

 
 
 
 

CN-B2.2 

 
 
3º-CNB2.2.1 - Emprega hábitos de 

hixiene, de exercicio e de alimentación sa 

na escola. 

 
 
 
Manter unha hixiene e 

alimentación axeitadas. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 
 

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. 

 
 
 
CMCT 

CSC 

 
 
 
 
 

CN-B2.2 

 
 
3º-CNB2.2.2 - Recoñece algúns factores 

causantes das enfermidades máis 

habituais (caries, catarros, gripe e 

obesidade) e aplica actuacións para á 

súa prevención. 

 
 
 

Saber algunhas causas 

que producen as 

enfermidades máis 

comúns. 

  
 
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Proba obxectiva. Xogos de simulación e 

dramáticos. 

 
 
 
 
 

CMCT 
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CN-B2.3 

 
 
 

3º-CNB2.3.1 - Clasifica alimentos en 

función dos nutrientes principais. 

 
 
Coñecer os nutrientes 

máis importantes dos 

alimentos na dieta diaria. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
 

CMCT 

 
 
 
 

CN-B2.3 

 
 
3º-CNB2.3.2 - Diferencia entre dieta 

equilibrada e non equilibrada e elabora 

un menú saudable na escola. 

 
 
Saber elaborar un menú 

saudable para a súa 

idade. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 

e síntese. 

 
 
CMCT 

CSCC 

SIEE 

Bloque 3: Os seres vivos 

 
 
 
 

CN-B3.1 

 
3º-CNB3.1.1 - Observa, identifica e 

recoñece as características básicas e 

clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con 

criterio científico. 

 
 
Diferenciar animais 

vertebrados de 

invertebrados, segundo 

as súas características. 

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
 

INSTRUMENTOS: Investigacións. 

Traballo de aplicación e síntese. Proba 

 
 
 
 

CMCT 

CSIEE 
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      obxectiva.  

 
 
 
 
 

CN-B3.1 

 
 
 

3º-CNB3.1.2 - Observa, identifica e 

recoñece as características das plantas 

do seu contorno e clasifícaas con criterio 

científico. 

 
 
 
 

Recoñecer as partes 

dunha planta e a súa 

clasificación xeral. 

 
 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
 

INSTRUMENTOS: 

 
Investigacións. Traballo de aplicación e 

síntese. Proba obxectiva. 

 
 
 
 

CMCT 

CCL 

CSIEE 

 
 
 
 

CN-B3.1 

 
 
 

3º-CNB3.1.3 - Utiliza claves e guías para 

a clasificación de animais e plantas. 

 
Facer un esquema 

sinxelo das 

características dos 

animais e plantas 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 

CMCT 

CAA 

 
 
 
CN-B3.2 

3º-CNB3.2.1 - Coñece as funcións de 

relación, reprodución e alimentación dun 

ser vivo e as explica empregando 

diferentes soportes. 

 
Coñecer as funcións dos 

seres vivos e explicaas 

de xeito sinxelo. 

  
 
 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
 
 
CMCT 
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      INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Proba obxectiva. 

 

 
 
 
 

CN-B3.2 

 
 
3º-CNB3.2.2 - Rexistra e comunica de 

xeito oral e escrito os resultados da 

observación do ciclo vital previamente 

planificado. 

 
 
 

Ser quen de explicar o 

ciclo vital a partir da 

propia experiencia. 

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Textos escritos. Traballo de aplicación e 

síntese. 

 
 
CMCT 

CCL 

CSIEE 

CD 

Bloque 4: Materia e enerxía 

 
 
 

CN-B4.1 

 
3º-CNB4.1.1 - Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a súa 

intervención na vida cotiá. 

 
Recoñecer algunhas 

fontes de enerxías 

sinxelas. 

   
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

 
 
CMCT 

CSC 

 
 
CN-B4.1 

3º-CNB4.1.2 - Emprega actitudes 

responsables de aforro enerxético e de 

recollida de residuos na escola. 

 
Ser quen de seleccionar 

o lixo e aforrar enerxía. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 
CMCT 

CSC 
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      INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. 

 

 
 
 
 
 

CN-B4.2 

 
 
 
 

3º-CNB4.2.1 - Explica os cambios de 

estado da auga en fenómenos naturais e 

situacións da vida cotián. 

 
 
 
 

Coñecer os cambiios do 

estado da auga. 

  
 
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

Observación sistemática. Probas 

específicas. 

 
 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Escala de observación. Proba obxectiva. 

 
 
 
 

CMCT 

CCL 

 
 
 
 

CN-B4.2 

 
3º-CNB4.2.2 - Realiza experiencias 

sinxelas para identificar as forzas que fan 

que os obxectos se movan en situacións 

reais. 

 
 
Realizar experiencia 

sinxelas para identificar 

movemento e forza. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 
 
 
 

CMCT 

 
 
CN-B4.3 

3º-CNB4.3.1 - Compara densidades de 

diferentes sustancias que emprega 

diariamente con respecto á auga. 

Realizar experiencia 

sinxelas para diferenciar 

distintas densidades. 

   
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 
CMCT 
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      INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 

 
 
 
 

CN-B4.3 

 
 
3º-CNB4.3.2 - Realiza algunhas mesturas 

de uso doméstico e presenta conclusións 

dos resultados. 

 
 
 

Realizar experiencia 

sinxelas de mesturas. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 
 
 
 

CMCT 

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 

 
 
 
 

CN-B5.1 

 
3º-CNB5.1.1 - Coñece e emprega 

obxectos, aparellos e máquinas sinxelas 

de uso cotián na escola analizando o seu 

funcionamento. 

 
 
Coñecer o uso de 

máquinas sinxelas na 

escola. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 
 
 
 

CMCT 

 
 
CN-B5.1 

3º-CNB5.1.2 - Identifica e explica a 

enerxía que empregan obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso 

Ser quen de explicar o 

tipo de enerxía que 

empregan a diferentes 

   
 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

CMCT 

CCL 

CSC 
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 habitual na vida cotiá. máquinas de uso cotiá.,     
 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Proba obxectiva. 

 

 
 
 
 

CN-B5.2 

 
 
 

3º-CNB5.2.1 - Identifica e describe oficios 

en función dos materiais, das ferramentas 

e das máquinas que empregan. 

 
 
Recoñecer algúns oficios 

e os materiais e 

ferramentas que 

emprega. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Proba obxectiva. 

 
 
 

CMCT 

CCL 

CSC 

 
 
 
 

CN-B5.2 

3º-CNB5.2.2 - Aplica os coñecementos ao 

deseño e construción dalgún obxecto ou 

aparello sinxelo, empregando operacións 

matemáticas no cálculo previo, así como 

as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar... 

 
Ser quen de construír 

obxectos sinxelos, 

aplicando os 

coñecementos previos. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

Resolución de exercicios e problemas. 

 
 
CMCT 

CCEC 

CD 
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6.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes recomendacións:  

 Partir dos coñecementos previos 

 Partir dos propios intereses do alumnado 

 Priorizar a manipulación 

 Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

 Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 

 Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como de tarefas en grupo 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden levar para traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou 

ampliación.  

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para fomentar de xeito ludico certas habilidades matemáticas.  

 

 

Este ano, dada a situación excepcional de pandemia, hai que ter prevista un modo de ensino a distancia que sinaleremos a continuación: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de corentena ou semiprencialidade. E tamén durante o ensino presencial buscando facer as tarefas de repaso e reforzo na casa virtuais na procura de reducir o 

traslado de material centro-casa.  

 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas puntuais Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 
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Correo-electrónico 

Axendas do alumnado 

Telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

chat de Aula virtual 

Telefónico ( a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao alumnado 

Aula Virtal 

Snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

Libros no domicilio 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Entrega de tarefas ao 

profesorado 

Aula virtual  

snappet 
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libro online (nos dispoñibles) 

videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

 

O profesorado especialista que imparta docencia nun grupo coordinarase coa titora do grupo para organizar os días e cantidade de tarefas a facer 

chegar ao alumnado, axustando estas á carga horaria correspondente.  

Esta información farase chegar ao alumnado o máis concreta e ordenadamente posible. Facilitándolle no posible o acceso. Nas primeiras semanas do 

curso traballarase co alumnado para facilitar a súa autonomía no manexo das distintas plataformas de educación a distancia. Específicamente no uso da 

Aula virtual do centro.  

 

 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os materiais que empregaremos, entre outros, serán materiais da aula, do alumno e recursos dixitais como: 

 
- Libros de texto da materia. Editorial Santillana. 

 

- Cadernos de traballo . 
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- Pósters relacionados coas materias a estudar. 
 

- Fichas de atención á diversidade nas distintas áreas: Repaso, reforzo e ampliación. 
 

- Diferentes materiais manipulativos. 
 

- Recursos audiovisuais como vídeos sinxelos, láminas, fotografías... 
 

- Uso das TIC. Ordenadores individuais e pizarra dixital. 
 

- Uso das actividades interactivas. 

 
- Aula virtual e blog. 

 

Os libros de texto e de consulta. Caderno de traballo do alumno 

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

Os recursos TICs. 

Recursos persoais (os titores/as e especialistas). 

Snappet, aula virtual 
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 8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS de cualificación Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

Consecución dos obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das competencias 

clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respecto das quendas de 

palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

o Observación sistemática 

o Debates e asambleas 

 

Atención, esforzo e interese o Actitude nas 10% o Observación sistemática 
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explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e concentración 

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 

10% 

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,  

Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razoamento e dedución 

o Habilidades na búsqueda 

de información 

o Exposición oral 

o Tratamento da 

10% 

o Rúbricas 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  
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 9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

  
INDICADORES DE LOGRO 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Preparación da clase 

e dos materiais 

didácticos 

- Hai coherencia entre a 
programación e o 
desenvolvemento da 
clase 

- Existe unha distribución 
temporal equilibrada 

- O desenvolvemento das 
clases adecúase ás 
características do grupo 
 

     

 
Utilización dunha 

metodoloxía 
adecuada 

 
- Tiveronse en conta 

aprendizaxes 
significativas 

     

información 

Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 
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- A metodoloxía fomenta 
a motivación e o 
desenvolvemento das 
capacidades do 
alumnado. 

 

 
Regulación da 
práctica docente  
 

- Grao de seguimento do 
alumnado. 

- Validez dos recursos 
utilizados na clase para  
as aprendizaxes. 

- Os criterios de 
promoción están 
acordados entre os 
profesores. 
 

     

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 
 

- Atópanse medidas con 
antelación para coñecer 
as dificultades de 
aprendizaxe. 

- Ofrécense respostas ás 
diferentes capacidades 
e ritmos de 
aprendizaxe. 

- As medidas e recursos 
extraordinarias 
recomendadas polo 

equipo docente 
atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 
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Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá ao 
alumnado e ás 
familias 
 

 
-Os instrumentos de 
avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables de 
aprendizaxe. 
-Os criterios para unha 
avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e 
aos contidos 
-Os criterios de cualificación 
están axustados á tipoloxía 
de actividades planificadas. 
-Os criterios de avaliación e 
cualificación déronse a 
coñecer ao alumnado e 

familias. 

     

 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

INADECUADO 0 Non se acadan os mínimos e necesita 
unha mellora sustancial 

INSUFICIENTE 1 Omítense elementos fundamentais do 
indicador 

BÁSICO 2 Cumprimento suficiente do indicador 



47 

 

COMPETENTE 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia da 
competencia do indicador. 

EXCELENTE 4 Modelo de referencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partindo do Decreto 229/2011, aplicaranse certas medidas ordinarias do artigo 8 do devandito decreto, tales como: 

Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada e na  prevención das dificultades da aprendizaxe, así 

como a posta en práctica de mecanismos de reforzó tan pronto como se detecten as dificultades, e que poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas 
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capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidade e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas. 

Entre estas medidas, para o alumnado con dificultades, os apoios, preferentemente na aula ordinaria, dirixidos á prevención de dificultades de 

aprendizaxe, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións curriculares; o reforzó educativo, nas áreas e no alumnado que se determine, por parte 

doutro profesor. 

Estas medidas adaptaránse ás características do alumnado e á súa realidade educativa, co fin de atender a todo o alumnado, procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias clave e que tomarán como referente para a avaliación continua e a promoción dos elementos fixados nas 

devanditas adaptacións. 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

Ao longo do curso e en cada unha das materias traballaranse como elementos transversais do currriculo  

A comprensión lectora e expresión oral e e escrita.  

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para 

aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais... Igualmente procurará o fomento lector e a 

mellora da comprensión lectora, aspecto imprescindible en todas as materias.  
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A comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da información e Comunicación.  

Neste curso cobra especial importancia que o alumnado teña dominio das TICs e saiba manexarse, alomenos mínimanente, de modo autónomo nas distintas plataformas 

educativas coas que se vai traballar. E que facilitarán a continuidade do curso escolar en situacións de non asistencia ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 

responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e 

económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e 

as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás 

demais persoas. 

Neste punto traballaranse a igualdade de xénero, a non violencia, a educación vial... a través de diferntes textos, participación en concursos como “Olla a palabra”, 

programas como o de educación vial de stop accidentes, etc.  

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

.Este ano e como consecuencia da pandemia, as actividades extraescolares e complementarias quedarán relegadas a traballar certas festividades en 

grupo de convivencia estable ou por medio telemático. 

 Así, o magosto, samaín, entroido… traballaranse nas aulas e por medio telemático. 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados obtidos. 
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O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. 

Teranse en conta os seguintes indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acontecidas 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimetrais das avaliacións 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden suponer: 

- Unha modificación da metodoloxía empregada. 

- Cambios nos procedementos  e instrumentos da avaliación. 

- Modificación na temporalización. 

- Deseño de medidas para corrixir as dificultades atopadas. 

 
 

                           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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                       CIENCIAS SOCIAIS 
 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mª Trinidad García  Peñín  (3ºA) 

                              Mª del Rosario Santos Castroviejo (3ºB) 

 

5. Introdución e contextualización 
Esta programación desenvolverase no 3º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 50 alumnos/as divididos en dous grupos de 25 nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que 

está recibindo apoio tanto dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 

Para levar a cabo esta programación terase en conta a lexislación vixente, adaptándoa aos criterios e acordos recollidos no Proxecto Educativo, 

planificando o traballo que se vai levar a cabo na aula, en función das características do noso alumnado. 

A lexislación que ampara a seguinte programación é a que se relaciona a continuación: 

 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na nosa Comunidade Autónoma. 
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 Orde do 9 de xuño de 2016, polo que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Este curso levarase a cabo nun contexto especial de pandemia, tendo en conta para a súa programación o establecido nas Instrucións do 30 de Xuño 

de 2020 en relación ás medidas educativas a adoptar no curso 2020/2021. 

 

2. Deseño  da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

Segundo a ORDE do 9 de xuño de 2016 de avaliación, durante o primeiro mes do curso escolar realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade de 

adecuar as ensinanza ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación inicial farase nos primeiros días do curso con diferentes materiais, como probas obxectivas, xogos, actividades dixitais… para coñecer o 

punto de partida do noso alumnado.  

 Neste curso xunto ista avaliación inicial dos contidos vistos no curso pasado tamén valoraremos a introdución dos contidos fundamentais non adquiridos 

o ano pasado en quinto que están sinalados no correspondente apartado. 

 Esta avaliación inicial será de carácter informativo para alumnado e profesorado e ten como obxectivo o coñecemento xeral do punto de partida da 

acción docente. Permite detectar que saben os alumnos antes de empezar, é dicir, as ideas previas sobre as cales se asentarán os novos 

coñecementos Tamén terá un carácter integral xa que pretende considerar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e a consecución dos obxectivos para 

a etapa, así como das competencias desde as distintas materias.  

    Desta avaliación incial, xunto co estudo do expediente se informará ao departamento de orientación e se fará unha proposta de valoración sobre os 

casos de alumnado con necesidades específicas de atención educativa así como dos posibles reforzos ordinarios na aula e posibles adaptacións 

curriculares. 

Esta avaliación cobra importancia ante a situación actual, dado que o punto de partida de cada alumno/a é moi diferente debido ao confinamento, esta 

recollida de información debe compensar as diferenzas entre o alumnado así como as carencias relativas aos contidos non adquiridas no curso pasado. 

Nalgunhas áreas pode ser necesaria a planificación dalgunhas actividades sinxelas para facer na casa. Evidentemente, neste apartado é importante a 

colaboración das familias. 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

De acordo con Zabala e Arnau(2014) as competencias implican “a capacidade de resolver problemas, de dar resposta a situacións que interpelan e 

esixen a busca de solución, así como utilizar uns coñecementos e habilidades para poder interpretar e actuar en diferentes medios de maneira 

funcional”. Así mesmo, fomentan a motivación e significatividade da aprendizaxe, en virtude da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, polo que describen 

as relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación de la educación primaria, secundaria e bacharelato.  

As competencias clave fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e 

institucións académicas. 

 

Identifícanse sete competencias para o seu desenvolvemento na Educación Primaria: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 Competencia dixital (CD) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Coinciencia e expresións culturais (CCEC) 
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11. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver, nos nenos e nas nenas, as capacidades que lles permitan: 

iii) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

jjj) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.
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kkk) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

lll) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a 

non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

mmm) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

nnn) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 
sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

ooo) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 
elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

ppp) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

qqq) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciban e elaboren. 

rrr) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

sss) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte 
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

ttt) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

uuu) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-
sexual. 

vvv) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

www) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, criterios de avaliación e cos distintos estándares 
de aprendizaxe desta área. 
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5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 
ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

m 

k 

B1.1. O autocoñecemento. Identificación 

das características persoais e dos 

trazos de identidade, as propias 

capacidades e necesidades. 

B1.2. Habilidades comunicativas. 

Expresión de vivencias e 

sentimentos de forma construtiva. 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a 

tomando decisións meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto. 

VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os trazos característicos da súa 

personalidade e verbaliza as conclusións. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, 

integrando a representación que fai dun mesmo ou dela 

mesma e a imaxe que expresan os demais. 

CSC 

CCL 

m B1.3. O autoconcepto. A 

autovaloración; os trazos de 

personalidade. A autoconciencia 

emocional. A respectabilidade e a 

B1.2. Construír o estilo persoal baseándose na 

respectabilidade e na dignidade persoal 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un 

mesmo e ás demais persoas. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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 dignidade persoal. O estilo persoal 

positivo. 

   

a 

m 

B1.4. As emocións. Identificación, 

recoñecemento, expresión e 

verbalización. Causas e 

consecuencias. Asociación 

pensamento-emoción. 

B1.5.O autocontrol. A regulación dos 

sentimentos. As estratexias de 

reestruturación cognitiva. A 

resiliencia. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo 

empregando as emocións de forma positiva. 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol 

á toma de decisión. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións e das demais 

persoas. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.3.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e 

dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 

actividades cooperativas. 

CSC 

CSIEE 

CCL 

b 

m 

B1.6. A responsabilidade. O sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e 

aos demais. Valoración do erro 

como factor de aprendizaxe e 

mellora. 

B1.4. Desenvolver o propio potencial, mantendo 

unha motivación intrínseca e esforzándose para o 

logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual 

e colectivo para a consecución de obxectivos. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.4.2.Asume as súas responsabilidades durante a 

colaboración. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación responsable da 

execución das tarefas con axuda dunha persoa adulta. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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m B1.7. A autonomía persoal e a autoestima. 

Seguridade nun mesmo, iniciativa, 

autonomía para a acción, confianza nas 

propias posibilidades. A toma de 

decisións persoal meditada. Tolerancia á 

frustración. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante 

os problemas. 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia para facer fronte 

á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

CSC 

CSIEE 

a B1.8. A iniciativa persoal. As accións 

creativas. A consecución de logros. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade 

de emprendemento para conseguir logros 

persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas 

escolares con seguridade e motivación. 

CSIEE 

CSC 

VSCB1.6.2. Define e formula claramente problemas de 

convivencia. 

CSC 

CCL 

b B1.9. A responsabilidade. Causas e 

consecuencias das accións propias. A 

toma de decisións persoais meditadas: 

técnicas e recursos. O sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e aos 

demais. A asunción dos propios actos. 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo 

mediante unha toma de decisión persoal, 

meditada e responsable, desenvolvendo un bo 

sentido do compromiso respecto a un mesmo 

e ás demais persoas. 

VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo a preguntas, as 

consecuencias das súas accións. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos 

demais en situacións formais e informais da interacción 

social. 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

m B2.1. As habilidades de comunicación. A 

percepción e o emprego do espazo 

físico na 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións, empregando 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e 

emocións. 

CCL 

CSC 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 comunicación. Os elementos da coordinadamente a linguaxe  CSIEE 
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 comunicación non verbal que 

favorecen o diálogo: ton de voz e 

maneira de falar. Adecuación a 

diferentes contextos. 

verbal e non verbal. 
VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da 

comunicación verbal e non verbal, en consonancia cos 

sentimentos. 

CCL 

CSC 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa 

non verbal en exposicións orais. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 

argumentos. 

CCL 

CSC 

b 

m 

e 

B2.2. Estratexias da linguaxe oral como 

instrumento de comunicación: 

escoitar, preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 

pensamento de perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a 

comunicación desde o punto de vista da persoa que fala. 

CSC 

CCL 

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos grupais escoitando 

activamente, demostrando interese polas outras 

persoas. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CCL 

c 

m 

 

B2.3. A comunicación expresiva. Os 

elementos da comunicación que 

favorecen o diálogo. Iniciación, 

 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 

cunha maneira de falar adecuada 

 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para 

mellorar a comunicación. 

 

CCL 

CSC 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e mantemento e finalización de 

conversas. Identificación, 

recoñecemento e análise de hábitos 

que facilitan e dificultan a 

comunicación. 

aos interlocutores e ao contexto, tendo en 

conta os factores que inhiben a 

comunicación para superar barreiras e os 

que permiten lograr proximidade. 

 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. 
 

CCL 

CSC 
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e 

m 

 

B2.4. A aserción. Exposición e defensa 

das ideas propias con argumentos 

fundados e razoables empregando 

estratexias de comunicación 

construtivas. 

 

B2.4. Empregar a aserción. 
 

VSCB2.4.1. Expresa 

abertamente as propias ideas. 

 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. CCL 

CSC 

m 
 

B2.5. O diálogo. A busca do mellor 

argumento. A creación de 

pensamentos compartidos a través do 

diálogo. A inferencia e o sentido da 

expresión dos e das demais. A escoita 

activa e a axuda. 

 

B2.5. Dialogar creando pensamentos 

compartidos con outras persoas para 

atopar o mellor argumento. 

 

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, 

diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos 

comúns. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

c 

m 

 

B2.6.A intelixencia interpersoal. A 

empatía: atención, escoita activa, 

observación e análise de 

comportamentos. O altruísmo. 

 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 

 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

 

CSC 

 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades que 

contribúen á cohesión dos grupos sociais aos que 

pertence. 

 

CSC 

CSIEE 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 
 

B2.7. O respecto, a tolerancia e a 

valoración do outro. Análise de 

situacións na escola e fóra dela que 

producen sentimentos positivos ou 

negativos no alumnado. 

 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e 

aceptando as diferenzas. 

 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 
 

CSC 

VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as calidades doutras 

persoas. 

CSC 

c 

m 

B2.8. As condutas solidarias. A 

disposición de apertura cara aos 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo, 

amosando actitudes cooperativas e 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. CSC 

CSIEE 
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 demais: compartir puntos de vista e 

sentimentos. As dinámicas de 

cohesión de grupo. 

establecendo relacións respectuosas. 
VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais 

amigables, baseadas no intercambio de afecto e a 

confianza mutua. 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

b 

m 

B3.1 Responsabilidade no exercicio dos 

dereitos e dos deberes individuais nos 

grupos nos que se integra e 

participación nas tarefas e decisión 

destes. A disposición de apertura cara 

ao outro, ao compartir puntos de vista 

e sentimentos. 

B3.1 Resolver problemas en colaboración, 

poñendo de manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo puntos de 

vista e sentimentos. 

VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza cos iguais e coas 

persoas adultas. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e resolve problemas en 

colaboración. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.1.3 Pon de manifesto unha actitude aberta cara ás 

demais persoas compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción social na aula. 

CSC 

CSIEE 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b B3.2 A interdependencia e a 

cooperación. A interdependencia 

positiva e a participación equitativa. 

As condutas solidarias. A aceptación 

incondicional do outro. A resolución 

de problemas en colaboración. 

Compensación de carencias dos e das 

demais. A disposición de apertura cara 

ao outro, o compartir puntos de vista 

e sentimentos. 

B3.3. Estruturas e técnicas da 

B3.2 Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e amosando 

condutas solidarias. 

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir 

axuda para a aprendizaxe. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

VSCB3.2.2. Practica as estratexias de axuda entre 

iguais. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

VSCB3.2.3. Practica as estratexias de axuda entre 

iguais 

CAA 

CSIEE 

CSC 
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 aprendizaxe cooperativa.  
VSCB3.2.4. Respecta as regras 

durante o traballo en equipo. 

CSC 

VSCB3.2.5. Emprega destrezas 

de interdependencia positiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

a B3.4. Elaboración de normas de 

convivencia da aula e do centro 

positivas, facilitadoras e asumidas 

polo grupo e pola comunidade. 

Valoración da necesidade de normas 

compartidas que regulan a 

convivencia frutífera no ámbito 

social. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto 

das normas da comunidade educativa, 

empregando o sistema de valores persoal 

que constrúe a partir dos valores universais. 

VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da 

aula. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.3.2. Respecta as 

normas do centro escolar. 

CSC 

c 
 

B3.5. A resolución de conflitos. A 
 

B3.4. Participar activamente 
 

VSCB3.4.1. Resolve os 
 

CSC 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

m linguaxe positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. A 

transformación do conflito en 

oportunidade. 

na vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o conflito en 

oportunidade, coñecendo e empregando as 

fases da mediación e usando a linguaxe 

positiva na comunicación de pensamentos, 

intencións e 

posicionamentos persoais. 

conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de modo 

construtivo. 

CSIEE 

 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de 

pensamentos e intencións nas relacións interpersoais. 

 

CCL 

CSC 

 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións e sentimentos das 

partes en conflito. 

 

CSC 

CSIEE 
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a 
 

B3.6. Identificación, recoñecemento e 

valoración dos dereitos de todos os 

nenos e de todas as nenas do 

mundo recoñecidos nas 

declaracións universais, no 

Estatuto de autonomía de Galicia e 

na Constitución española. 

 

B3.5. Comprender a importancia dos dereitos 

da infancia valorando as condutas que os 

protexen. 

 

VSCB3.5.1.Expón os dereitos básicos da infancia. 
 

CSC 

CCL 

d 

m 

 

B3.7. As diferenzas de sexo como un 

elemento enriquecedor. Análise das 

medidas que contribúen a un 

equilibrio de xénero e a unha 

auténtica igualdade de 

oportunidades. Identificación e 

rexeitamento de desigualdades entre 

mulleres e homes no mundo 

 

B3.6. Participar activamente na vida cívica 

valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e mulleres. 

 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares. 

 
 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu sexo. 

 

CSC 

CSIEE 

CSC 

CSIEE 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 laboral e na vida cotiá.    

n 
 

B3.8. A educación viaria. Respecto cara 

ás normas de mobilidade viaria. 

Identificación das causas e grupos de 

risco nos accidentes de tráfico. 

B3.9. Identificación de actitudes e de 

estratexias persoais e colectivas que 

contribúen a consolidar condutas e 

hábitos viarios correctos. 

 

B3.7. Valorar as normas de seguridade viaria, 

analizando as causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

 

VSCB3.7.1. Colabora en campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das normas de educación 

viaria. 

 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.7.2 Expón as causas de 

diferentes accidentes de tráfico 

CSC 

CCL 

VSCB3.7.3.Explica as consecuencias de diferentes 

accidentes de tráfico. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CD 
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 6.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes recomendacións:  

 Partir dos coñecementos previos 

 Partir dos propios intereses do alumnado 

 Priorizar a manipulación 

 Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

 Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 

 Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como de tarefas en grupo 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden levar para traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou 

ampliación.  

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para fomentar de xeito ludico certas habilidades matemáticas.  

 

 

Este ano, dada a situación excepcional de pandemia, hai que ter prevista un modo de ensino a distancia que sinaleremos a continuación: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de corentena ou semiprencialidade. E tamén durante o ensino presencial buscando facer as tarefas de repaso e reforzo na casa virtuais na procura de reducir o 

traslado de material centro-casa.  

 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas puntuais Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 
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Correo-electrónico 

Axendas do alumnado 

Telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

chat de Aula virtual 

Telefónico ( a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao alumnado 

Aula Virtal 

Snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

Libros no domicilio 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Entrega de tarefas ao 

profesorado 

Aula virtual  

snappet 
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libro online (nos dispoñibles) 

videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

 

O profesorado especialista que imparta docencia nun grupo coordinarase coa titora do grupo para organizar os días e cantidade de tarefas a facer 

chegar ao alumnado, axustando estas á carga horaria correspondente.  

Esta información farase chegar ao alumnado o máis concreta e ordenadamente posible. Facilitándolle no posible o acceso. Nas primeiras semanas do 

curso traballarase co alumnado para facilitar a súa autonomía no manexo das distintas plataformas de educación a distancia. Específicamente no uso da 

Aula virtual do centro.  

 

 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Material impreso (fichas de traballo e reforzo 

Os que empregaremos, entre outros, serán materiais da aula, do alumno e recursos dixitais como: Películas, 

contos… 
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- Prensa escrita 

- Recursos audiovisuais como vídeos sinxelos, láminas, fotografías... 

- Uso das TIC. Ordenador e pizarra dixital. 

- Aula virtual e blog. 
- Snappet, aula virtual 

 

 

 8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS de cualificación Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

Consecución dos obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das competencias 

clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 
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final) o Tarefas multimedia 

Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respecto das quendas de 

palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

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 

10% 

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 

10% 

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,  
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 9. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

  
INDICADORES DE LOGRO 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Preparación da clase 

e dos materiais 

didácticos 

- Hai coherencia entre a 
programación e o 
desenvolvemento da 
clase 

- Existe unha distribución 
temporal equilibrada 

     

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 

10% 

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 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 
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- O desenvolvemento das 
clases adecúase ás 
características do grupo 
 

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

 
- Tiveronse en conta 

aprendizaxes 
significativas 

- A metodoloxía fomenta 
a motivación e o 
desenvolvemento das 
capacidades do 
alumnado. 

 

     

 
Regulación da 
práctica docente  
 

- Grao de seguimento do 
alumnado. 

- Validez dos recursos 
utilizados na clase para  
as aprendizaxes. 

- Os criterios de 
promoción están 
acordados entre os 
profesores. 
 

     

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 
 

- Atópanse medidas con 
antelación para coñecer 
as dificultades de 
aprendizaxe. 

- Ofrécense respostas ás 
diferentes capacidades 
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e ritmos de 
aprendizaxe. 

- As medidas e recursos 
extraordinarias 
recomendadas polo 
equipo docente 
atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 
 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá ao 
alumnado e ás 
familias 

 

 
-Os instrumentos de 
avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables de 
aprendizaxe. 
-Os criterios para unha 
avaliación positiva atópanse 

vinculados aos obxectivos e 
aos contidos 
-Os criterios de cualificación 
están axustados á tipoloxía 
de actividades planificadas. 
-Os criterios de avaliación e 
cualificación déronse a 
coñecer ao alumnado e 
familias. 
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ESCALA DE VALORACIÓN 
 

INADECUADO 0 Non se acadan os mínimos e necesita 
unha mellora sustancial 

INSUFICIENTE 1 Omítense elementos fundamentais do 
indicador 

BÁSICO 2 Cumprimento suficiente do indicador 

COMPETENTE 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia da 

competencia do indicador. 

EXCELENTE 4 Modelo de referencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partindo do Decreto 229/2011, aplicaranse certas medidas ordinarias do artigo 8 do devandito decreto, tales como: 
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Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada e na  prevención das dificultades da aprendizaxe, así 

como a posta en práctica de mecanismos de reforzó tan pronto como se detecten as dificultades, e que poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidade e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas. 

Entre estas medidas, para o alumnado con dificultades, os apoios, preferentemente na aula ordinaria, dirixidos á prevención de dificultades de 

aprendizaxe, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións curriculares; o reforzó educativo, nas áreas e no alumnado que se determine, por parte 

doutro profesor. 

Estas medidas adaptaránse ás características do alumnado e á súa realidade educativa, co fin de atender a todo o alumnado, procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias clave e que tomarán como referente para a avaliación continua e a promoción dos elementos fixados nas 

devanditas adaptacións. 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
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Ao longo do curso e en cada unha das materias traballaranse como elementos transversais do currriculo  

A comprensión lectora e expresión oral e e escrita.  

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para 

aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais... Igualmente procurará o fomento lector e a 

mellora da comprensión lectora, aspecto imprescindible en todas as materias.  

A comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da información e Comunicación.  

Neste curso cobra especial importancia que o alumnado teña dominio das TICs e saiba manexarse, alomenos mínimanente, de modo autónomo nas distintas plataformas 

educativas coas que se vai traballar. E que facilitarán a continuidade do curso escolar en situacións de non asistencia ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 

responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e 

económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e 

as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás 

demais persoas. 

Neste punto traballaranse a igualdade de xénero, a non violencia, a educación vial... a través de diferntes textos, participación en concursos como “Olla a palabra”, 

programas como o de educación vial de stop accidentes, etc.  

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

.Este ano e como consecuencia da pandemia, as actividades extraescolares e complementarias quedarán relegadas a traballar certas festividades en 

grupo de convivencia estable ou por medio telemático. 

 Así, o magosto, samaín, entroido… traballaranse nas aulas e por medio telemático. 
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13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados obtidos. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. 

Teranse en conta os seguintes indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acontecidas 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimetrais das avaliacións 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden suponer: 

- Unha modificación da metodoloxía empregada. 

- Cambios nos procedementos  e instrumentos da avaliación. 

- Modificación na temporalización. 

- Deseño de medidas para corrixir as dificultades atopadas. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 



76 

 

 

VALORES 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mª Trinidad García  Peñín  (3ºA) 

                              Mª del Rosario Santos Castroviejo (3ºB) 

 

 

6. Introdución e contextualización 
Esta programación desenvolverase no 3º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 50 alumnos/as divididos en dous grupos de 25 nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que 

está recibindo apoio tanto dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 

Para levar a cabo esta programación terase en conta a lexislación vixente, adaptándoa aos criterios e acordos recollidos no Proxecto Educativo, 

planificando o traballo que se vai levar a cabo na aula, en función das características do noso alumnado. 

A lexislación que ampara a seguinte programación é a que se relaciona a continuación: 
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 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na nosa Comunidade Autónoma. 

 Orde do 9 de xuño de 2016, polo que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Este curso levarase a cabo nun contexto especial de pandemia, tendo en conta para a súa programación o establecido nas Instrucións do 30 de Xuño 

de 2020 en relación ás medidas educativas a adoptar no curso 2020/2021. 

 

2. Deseño  da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

Segundo a ORDE do 9 de xuño de 2016 de avaliación, durante o primeiro mes do curso escolar realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade de 

adecuar as ensinanza ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación inicial farase nos primeiros días do curso con diferentes materiais, como probas obxectivas, xogos, actividades dixitais… para coñecer o 

punto de partida do noso alumnado.  

 Neste curso xunto ista avaliación inicial dos contidos vistos no curso pasado tamén valoraremos a introdución dos contidos fundamentais non adquiridos 

o ano pasado en quinto que están sinalados no correspondente apartado. 

 Esta avaliación inicial será de carácter informativo para alumnado e profesorado e ten como obxectivo o coñecemento xeral do punto de partida da 

acción docente. Permite detectar que saben os alumnos antes de empezar, é dicir, as ideas previas sobre as cales se asentarán os novos 

coñecementos Tamén terá un carácter integral xa que pretende considerar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e a consecución dos obxectivos para 

a etapa, así como das competencias desde as distintas materias.  

    Desta avaliación incial, xunto co estudo do expediente se informará ao departamento de orientación e se fará unha proposta de valoración sobre os 

casos de alumnado con necesidades específicas de atención educativa así como dos posibles reforzos ordinarios na aula e posibles adaptacións 

curriculares. 

Esta avaliación cobra importancia ante a situación actual, dado que o punto de partida de cada alumno/a é moi diferente debido ao confinamento, esta 

recollida de información debe compensar as diferenzas entre o alumnado así como as carencias relativas aos contidos non adquiridas no curso pasado. 
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Nalgunhas áreas pode ser necesaria a planificación dalgunhas actividades sinxelas para facer na casa. Evidentemente, neste apartado é importante a 

colaboración das familias. 

 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

De acordo con Zabala e Arnau(2014) as competencias implican “a capacidade de resolver problemas, de dar resposta a situacións que interpelan e 

esixen a busca de solución, así como utilizar uns coñecementos e habilidades para poder interpretar e actuar en diferentes medios de maneira 

funcional”. Así mesmo, fomentan a motivación e significatividade da aprendizaxe, en virtude da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, polo que describen 

as relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación de la educación primaria, secundaria e bacharelato.  

As competencias clave fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e 

institucións académicas. 

 

Identifícanse sete competencias para o seu desenvolvemento na Educación Primaria: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 Competencia dixital (CD) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Coinciencia e expresións culturais (CCEC) 
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12. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver, nos nenos e nas nenas, as capacidades que lles permitan: 

xxx) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da 
cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

yyy) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.
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zzz) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

aaaa) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, 

e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

bbbb) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

cccc) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 
sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

dddd) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 
elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

eeee) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

ffff) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciban e elaboren. 

gggg) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

hhhh) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte 
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

iiii) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

jjjj) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-
sexual. 

kkkk) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

llll) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, criterios de avaliación e cos distintos estándares 
de aprendizaxe desta área. 
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5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
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 VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en composicións libres. 

 VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias sinxelas para transformalos. 

 VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento en voz alta durante o traballo individual e grupal. 

 VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións. 

 VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas. 

 VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

 VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha autoavaliación responsable da execución das tarefas. 

 VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de actuación. 

 VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 

 VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas escolares. 

 VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. 

 VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais para expresar opinións, sentimentos e emocións. 

 VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 

 VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. 

 VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

 VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 

 VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades e emite cumprimentos. 
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 VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

 VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

 VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas. 

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. 

 VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

 VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

 VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula. 

 VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se determinadas condutas son acordes coas normas de convivencia escolares. 

 VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da aula 

 VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. 

 VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha independencia adecuada á súa idade. 

 VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na medida das súas posibilidades e exponas oralmente. 

 VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das partes en conflito. 

 VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en conta os sentimentos básicos das partes. 

 VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 

 VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna e a imposibilidade de xogar. 

 VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 

 VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 



 VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 

 VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr accidentes domésticos. 

 VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida. 

 VSCB3.7.3.Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos máis frecuentes. 

 

 
 6.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 105/2014 do 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes 

recomendacións:  

 Partir dos coñecementos previos e experiencias vividas polos alumnos. 

 Partir dos propios intereses do alumnado 

 Priorizar a manipulación 

 Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

 Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 

 Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como de tarefas en 

grupo 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden levar para 

traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou ampliación.  

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para fomentar de 

xeito ludico certas habilidades matemáticas.  

 

 

Este ano, dada a situación excepcional de pandemia, hai que ter prevista un modo de 

ensino a distancia que sinaleremos a continuación: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de corentena ou semiprencialidade. E tamén durante o ensino presencial buscando facer as tarefas 

de repaso e reforzo na casa virtuais na procura de reducir o traslado de material centro-casa.  

 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas puntuais Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 

Correo-electrónico 

Axendas do alumnado 

Telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 
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Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

chat de Aula virtual 

Telefónico ( a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao 

alumnado 

Aula Virtal 

Snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

Libros no domicilio 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e 

semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Entrega de tarefas 

ao profesorado 

Aula virtual  

snappet 

libro online (nos dispoñibles) 

 

videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

 

O profesorado especialista que imparta docencia nun grupo coordinarase coa titora do grupo para 

organizar os días e cantidade de tarefas a facer chegar ao alumnado, axustando estas á carga 

horaria correspondente.  

Esta información farase chegar ao alumnado o máis concreta e ordenadamente posible. 

Facilitándolle no posible o acceso. Nas primeiras semanas do curso traballarase co alumnado 

para facilitar a súa autonomía no manexo das distintas plataformas de educación a distancia. 

Específicamente no uso da Aula virtual do centro.  

 

 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Material impreso (fichas de traballo e reforzo,...). Material didáctico como puzzlles, 

xogos,etc 
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Os recursos TICs. (vídeos. Corto educativos,….) 

 

 

 

 

 8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS de cualificación Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

Consecución dos obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das competencias 

clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respecto das quendas de 

palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

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 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

Comportamento na aula e respecto das o Cumprimento de normas 10% o Observación sistemática 
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 9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

       

normas o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

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,  

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 

10% 

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 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 



4 

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

0 1 2 3 4 

 
Preparación da clase 

e dos materiais 

didácticos 

- Hai coherencia entre a 
programación e o 
desenvolvemento da 

clase 
- Existe unha distribución 

temporal equilibrada 
- O desenvolvemento das 

clases adecúase ás 
características do grupo 
 

     

 
Utilización dunha 
metodoloxía 
adecuada 

 
- Tiveronse en conta 

aprendizaxes 
significativas 

- A metodoloxía fomenta 
a motivación e o 
desenvolvemento das 
capacidades do 
alumnado. 

 

     

 
Regulación da 
práctica docente  
 

- Grao de seguimento do 
alumnado. 

- Validez dos recursos 
utilizados na clase para  
as aprendizaxes. 

- Os criterios de 
promoción están 
acordados entre os 
profesores. 
 

     

 
Utilización de 
medidas para a 
atención á 
diversidade 
 

- Atópanse medidas con 
antelación para coñecer 
as dificultades de 
aprendizaxe. 

- Ofrécense respostas ás 
diferentes capacidades 
e ritmos de 
aprendizaxe. 

- As medidas e recursos 
extraordinarias 
recomendadas polo 
equipo docente 
atendendo aos informes 
psicopedagóxicos. 
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Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que 
deles se lles dá ao 
alumnado e ás 
familias 
 

 
-Os instrumentos de 
avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables de 
aprendizaxe. 
-Os criterios para unha 
avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e 
aos contidos 
-Os criterios de cualificación 
están axustados á tipoloxía 
de actividades planificadas. 
-Os criterios de avaliación e 
cualificación déronse a 
coñecer ao alumnado e 
familias. 

     

 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

INADECUADO 0 Non se acadan os mínimos e necesita 
unha mellora sustancial 

INSUFICIENTE 1 Omítense elementos fundamentais do 
indicador 

BÁSICO 2 Cumprimento suficiente do indicador 

COMPETENTE 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia da 
competencia do indicador. 

EXCELENTE 4 Modelo de referencia 

 

 

 

 

 

  

 

 



6 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partindo do Decreto 229/2011, aplicaranse certas medidas ordinarias do artigo 8 do devandito 

decreto, tales como: 

Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada e 

na  prevención das dificultades da aprendizaxe, así como a posta en práctica de mecanismos de 

reforzó tan pronto como se detecten as dificultades, e que poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención 

educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, dificultades 

específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais 

ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidade e os 

obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas 

oportunas. 

Entre estas medidas, para o alumnado con dificultades, os apoios, preferentemente na aula 

ordinaria, dirixidos á prevención de dificultades de aprendizaxe, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións curriculares; o reforzó educativo, nas áreas e no alumnado que se determine, por 

parte doutro profesor. 

Estas medidas adaptaránse ás características do alumnado e á súa realidade educativa, co fin de 

atender a todo o alumnado, procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias 

clave e que tomarán como referente para a avaliación continua e a promoción dos elementos 

fixados nas devanditas adaptacións. 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

Ao longo do curso e en cada unha das materias traballaranse como elementos transversais do currriculo  

A comprensión lectora e expresión oral e e escrita.  
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O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste 

sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na 

elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais... Igualmente procurará o 

fomento lector e a mellora da comprensión lectora, aspecto imprescindible en todas as materias.  

A comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da información e Comunicación.  

Neste curso cobra especial importancia que o alumnado teña dominio das TICs e saiba manexarse, alomenos 

mínimanente, de modo autónomo nas distintas plataformas educativas coas que se vai traballar. E que 

facilitarán a continuidade do curso escolar en situacións de non asistencia ao centro por mor da situación 

actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de 

decisións, participación, organización e asunción de responsabilidades. A Educación cívica e constitucional 

entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais 

e económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción 

dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e as súas posibles solucións. Con isto, 

fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si 

mesmos e o respecto ás demais persoas. 

Neste punto traballaranse a igualdade de xénero, a non violencia, a educación vial... a través de diferntes 

textos, participación en concursos como “Olla a palabra”, programas como o de educación vial de stop 

accidentes, etc.  

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

.Este ano e como consecuencia da pandemia, as actividades extraescolares e complementarias 

quedarán relegadas a traballar certas festividades en grupo de convivencia estable ou por medio 

telemático. 

 Así, o magosto, samaín, entroido… traballaranse nas aulas e por medio telemático. 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos 

resultados obtidos. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar 

cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. Teranse en conta os seguintes 

indicadores: 
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 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acontecidas 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimetrais das avaliacións 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden 

suponer: 

- Unha modificación da metodoloxía empregada. 

- Cambios nos procedementos  e instrumentos da avaliación. 

- Modificación na temporalización. 

- Deseño de medidas para corrixir as dificultades atopadas. 

 

ROGRAMACIÓN PLÁSTICA 
Profesor: Oscar  Manuel Mallón Suarez 

 

INDICE 

1. Introducción e xustificación 

2. Contextualización 

3. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 

4. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

5. Concreción de obxectivos (estándares de aprendizaxe mínimos a acadar) 

6. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización, grao 

mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de 

avaliación. 

7. Concrecións metodolóxicas da materia 

8. Materiais e recursos didácticos 

9. Criterios de avaliación e cualificación 

10. Medidas de atención á diversidade 

11. Adaptación da programación didáctica ao contexto COVID 

12. ANEXOS 

      a) Perfil Competencial 

      b) Rúbricas de avaliación 
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1. INTRODUCCION E XUSTIFICACION 

A presente programación didáctica foi deseñada para a materia de plástica do nivel de 3º de 

Primaria do CEIP Portofaro, situado na Rúa dos Templarios, número 1, da localidade de Cambre, 

A Coruña. Ten o firme propósito de planificar e dirixir a educación de plástica no idioma inglés a 

partires dunha serie de obxectivos específicos que o alumnado deberá de alcanzar (competencias 

chave e obxectivos) ademáis de especificar o coñecemento, os procedementos, as estratexias, 

metodoloxías dos diferentes contidos que se van a traballar ao longo do curso 2020/21. 

Finalmente, móstrase o proceso deseñado que serve para conseguir o que previamente se 

planificou a tendo en conta os criterios de avaliación. No desenvolvemento da presente 

programación tívose en conta o coñecemento previo do alumnado, os seus intereses e 

necesidades. Os contidos de esta programación baséanse no marco legal da actual lei educativa 

(LOMCE), sempre poñendo especial atención no establecido polo currículo de primaria da nosa 

comunidade autónoma (Decreto 105/2014, do 4 de setembro).  

2. CONTEXTUALIZACION. 

O CEIP Portofaro é unha escola pública situada na rúa dos Templarios, número 1, da localidade 

coruñesa de Cambre. A escola está dentro dun núcleo poblacional no que lindan diferentes 

localidades (O Burgo, Cambre, Culleredo e Oleiros) e contén un nivel sociocultural medio-baixo. 

O Temple conta na actualidade con case 9500 habitantes segundo datos do ano 2019 e o nivel 

cultural dos pais e nais da comunidade educativa do centro aparece reflictido na seguinte táboa: 

NIVEL DE ESTUDOS PORCENTAXE 

Non sabe ler nin escribir  1,55 % 

Titulación inferior ao grao medio  28,94 % 

Graduado escolar ou equivalente  31,50 % 

Bachiller, F.P.  25,29 % 

Diplomados 6,35 % 

Licenciados 6,26 % 

 

Suliñar que no plano meramente profesional, nos habitantes do Temple predominan os traballos 

no sector secundario, de pouca cualificación profesional e do sector servizos. O Temple consta de 

varias instalacións deportivas, dúas bibliotecas, un centro de saúde e varias asociacións 

deportivas e culturais. O CEIP Portofaro púxose en funcionamento o 31 de Xaneiro de 1990 e, 

actualmente, tralas medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para conter e previr a pandemia do 

COVID19 (Instruccións do 28 de Agosto de 2020), o número de unidades e postos de traballo é o 

seguinte: 
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UNIDADES POSTOS DE TRABALLO 

6 Unidades de EI 

12 Unidades de EP 

9 Educación Infantil 

 12 Educación Primaria 

 1 Especialista en Lingua Francesa  

3 Especialistas en Lingua Inglesa 

 2 Especialistas en Educación Física 

 1 Especialistas en Educación Musical  

1 Especialista en Audición e Linguaxe  

2 Especialista en Pedagoxía Terapéutica  

1 Especialista en Orientación 

1 Orientador 

 

A plantilla básica do Centro está constituida por un total de 33 profesores definitivos e unha 

profesora de Educación Relixiosa. Sen embargo a plantilla varía curso a curso, completándose 

con profesorado de distintas situacións administrativas debido a: comisións de servicio fóra do 

Centro, aulas habilitadas e outras necesidades. Existen no Centro tres persoas desempeñando 

funcións non docentes: un conserxe e dúas coidadoras para atención do alumnado con 

necesidades motoras. O Centro conta dende o 2007-2008 cun comedor instalado nun lateral 

anexo ao edificio principal cunha capacidade para 190 alumnos, pero que actualmente está 

autorizado para 146 comensais. O comedor é de Xestión indirecta por parte da Consellería de 

Educación e neste momento presta o servizo cun catering contratado pola Xunta á empresa 

SERUNIÓN. 

 3. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS 

A avaliación  inicial do alumnado de 3º de Primaria na materia de Plástica consistiu nunha breve 

entrevista persoal e na realización dun traballo (debuxo libre) sobre a temática que o alumnado 

quixera facer. Os resultados obtidos confirmaron que moitos nenos e nenas non distinguen entre 

cores primarios e secundarios, apenas saben facer trazos dun xeito artístico co lapis e presentan 

unha pobre imaxinación á hora de plasmar un traballo artístico no papel. A principal medida a 

adoptar foi facer un breve repaso da composición das cores no círculo cromático e tamén 

comezar breves exercicios de configuración de liñas para facer esbozos e debuxos cunha maior 

precisión. Ao longo do curso buscarase motivar ao alumnado a usar todas as súas capacidades 

artísticas na busca da producción plástica propia. 

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CHAVE 

Segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, no que se estableceu o currículo para a 

Educación Primaria en Galicia e tendo en conta a Orde ECD/65/2015 do 21 de Xaneiro, na que 
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se describe a relación entre competencias, contidos e criterio de avaliación na Educación Primaria 

e Secundaria e Superior, as Competencias  son o elemento fundamental que cada persoa 

necesita adquirir para o seu propio desenvolvemento persoal, así como, para converterse en 

cidadáns activos, membros dunha sociedade inclusiva e traballadora. Foron definidas como “as 

capacidades para aplicar dun xeito integrado os contidos en cada nivel e etapa educativos co 

propósito de resolver e alcanzar as solucións posibles a diferentes problemas de dificultade 

diversa” Decreto 105/14, 4 de setembro, Art. 4).A Unión Europea a través do Parlamento e do 

Consello Europeo CE 962, 18 Decembro 2006, definiunas como a combinación do coñecemento, 

capacidades e atitudes tendo en conta o contexto social. Tendo en conta que a materia de 

plástica faise no idioma inglés, contribuiremos a consecución das seguintes competencias:  

Competencia en Comunicación Linguística (CLC), fai referencia ao uso da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita onde os individuos interactúan con outros 

interlocutores a través de textos a través de diferentes formatos  e modalidades e tamén en 

distintos contextos e situacións. Para poder desenvolver esta competencia, dende a área de 

plástica dada en INGLES terase en conta os seguintes elementos: o aspecto linguistico, o 

discurso meramente pragmático, sociocultural, o elemento estratéxico e o componente persoal. 

As actividades feitas nas unidades didácticas teñen a intencionalidade de axudar ao alumnado 

para utilizar o seu coñecemento lingüístico para transmitir, dun xeito comprensible, as súas ideas, 

pensamentos e sentimentos, así como, o intercambio comunicativo e o uso da linguaxe dunha 

forma funcional a través de patrons linguisticos ben estructurados, claros e concisos.  

Competencia Dixital (DC), ser competente nunha segunda lingua facilita o acceso a información 

que se pode utilizar e aprender para desenvolverse en diferentes aspectos da vida. Dende a área 

de plástica, o alumnado adquire esta competencia a través da busca de información relacionada 

con correntes artísticas, con pintores ilustres ou técnicas de representación. O alumnado tamén 

pode traballar esta competencia a través da Aula Virtual da escola, onde de xeito periódico o 

mestre publicará recursos (videos e proxeccións artísticas) que profundizarán e axudarán aos 

nenos/as a adquirir non soio competencia artística e no idioma, senon tamén competencia dixital.  

Aprender a Aprender (LHL), o Inglés e a plástica contribuen a adquisición desta competencia 

porque a aprendizaxe dun Segundo idioma e a implicación de tarefas nas que é necesario por en 

práctica unha serie de estratexias persoais, facilitan oportunidades para desenvolver habilidades 

que son esenciais na vida para poder aprender: atención, concentración, memoria, comprensión, 

observación e motivación, perseverancia e esforzo, uso de estratexias comunicativas (deducir, 

anticipar, parafrasear), así como, estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudo. Ademáis, 

facilita a cooperación e auto-avaliación, aceptando o erro como algo fundamental no proceso de 

ensinanza e aprendizaxe, aprendendo con e para outros, pero tamén como planificar, tratar e 

desenvolver unha tarefa específica. 

Competencia Social e Civica (SCC),  que implica as habilidades para interpretar diferentes 

fenómenos sociais e problemas que aparecen en diferentes contextos e sociedades, asi como, 

interactuar con outras persoas ou grupos de persoas seguindo as regras de convivencia, respeto 

mutuo e conviccións democráticas. As actividades e proxectos incluidos nas unidades didácticas 

facilitan situacións exemplares para traballar dun xeito individual, por parellas ou en pequeno 

grupo. Os nenos/as aprenden a participar, expresándose eles/as mesmos e escoitando aos 

demáis mentres intercambian opinions. Desenvolven estratexias comunicativas, aprenden a 

negociar significados, a tomar decisions, así como a traballar de xeito cooperativo, facéndoos 

máis tolerantes e respetuosos cos demáis. 
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Conciencia cultural e competencia expresiva (CAEC); aprender unha segunda lingua tamén 

significa aprender sobre a cultura dos países onde se fala. Isto inclúe un aspecto formal da cultura 

pero tamén un coñecemento profundo de aspectos esenciais da cultura inglesa. Entre os 

aspectos culturais formais atopamos todo o que garda relación coa xeografía, historia, literatura, 

comida, arte e aspectos do país e da xente. O coñecemento profundo da cultura inglesa refírese 

as súas costumes, ideas, tradicións, etc. O alumnado de 3º familiarizase coa cultura de diferentes 

países a través do debate, da aprendizaxe de correntes artísticas, de pintores famosos ou de 

artistas urbáns coma Banksy. 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS (ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS A 

ACADAR) 

Os ESTANDARES de APRENDIZAXE MÍNIMOS esixibles para superar a materia de PLASTICA 

en 3º E.P. para o presente CURSO: 2020/21 son os seguintes:  

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que 

ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as 

sensacións, elaborando informacións básicas 

CCEC, CSC 

 EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores 

atendendo a criterios de similitude ou diferenza 

CCL CCEC 

 

EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes 

texturas, liñas, formas e cores nas composicións 

artísticas. 

CCEC 

 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a 

composición de obras 

CMCCT 

CSIEE 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións 

plásticas, explorando diversas técnicas e 

actividades manipulativas. 

CMCCT 

CSIEE 

 

 EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para 

copiar e representar modelos, de maneira 

proporcionada. 

CCEC 

EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e 

precisión, manexando diferentes técnicas. 

CCEC 

CSIEE 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a 

composición de obras. 

CCEC 

CSC 

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para buscar material para as súas 

creacións artísticas. 

CCEC 

CSC 
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EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo 

respectando as ideas das demais persoas e 

colaborando coas tarefas  que lle foran 

encomendadas 

CCEC 

CAA 

 

EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de 

diferentes texturas.  

CAA 

CCEC 

EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir 

do eixe de simetría. 

CSC 

CAA 

 

6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A distribución dos contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e obxectivos a 

acadar aparece reflictido nas seguintes táboas. O prodecemento a seguir na aula será case 

sempre o mesmo. Cada trimestre, na medida do posible, levarase a cabo a ensinanza de dúas 

unidades didácticas, que conteñen 5 sesións cada unha. O finalizar as mesmas recolleránse e 

avaliaranse as actividades levadas a cabo en relación cos contidos de cada unidade. Para 

superar a materia o alumnado debe presentar as actividades explicadas durante as sesións, 

sempre atendendo as seguintes cuestións: 

a) Axeitamento as explicacións dadas na producción autónoma do alumnado 

b) Limpeza, orde e creatividade e presentación no prazo previsto das actividades propostas 

c) Comportamento e atención durante as explicacións do mestre sobre a actividade a realizar 

d) Participación no debate proposto sobre a producción plástica.  

DISTRIBUCION DOS CONTIDOS POR TRIMESTRE. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UNIT 1: HUMAN BODY 

Contidos: 

 ▪ B1.1. Establecemento de 

protocolos de actuación na 

observación das obras artísticas. 

  

▪ B1.2. Valoración do coñecemento 

de diferentes códigos artísticos como 

medio de expresión de ideas.  

 

 

UNIT 3: OCEANS 

Contidos: 

▪B2.1. Planificación e organización 

para axustar o proceso de creación 

individual e en grupo ás intencións 

previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os 

instrumentos e as técnicas.  

 

▪B2.2. Elaboración de imaxes usando 

UNIT 5: MY FAVOURITE PAINTER! 

 

Contidos: 

▪ B1.7. Descrición de profesionais 

relacionados/as coas artes plásticas 

e visuais.  

▪ B1.8. Procura de información sobre 

as manifestacións culturais e 

artísticas do contexto. 
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▪B1.3. Interpretación e valoración da 

información que proporcionan as 

imaxes no contexto social e 

comunicación das apreciacións 

obtidas. 

  

▪B1.4. Indagación sobre diferentes 

maneiras de representar o espazo. 

 

▪B1.5. Observación dos materiais 

empregados nas obras plásticas.  

 

▪B1.6. Exploración de calidades dos 

materiais (transparencia, rugosidade, 

lixeireza etc.) e tratamento 

convencional e sinxelo de texturas, 

formas e cores sobre diferentes 

soportes.  

  

 

  

UNIT 2: LANDSCAPES 

Contidos: B2.1. Planificación e 

organización para axustar o proceso 

de creación individual e en grupo ás 

intencións previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os 

instrumentos e as técnicas. 

 

▪B1.7. Descrición de profesionais 

relacionados/as coas artes plásticas 

e visuais.  

▪B1.8. Procura de información sobre 

as manifestacións culturais e 

artísticas do contexto. 

técnicas e recursos diversos.  

 

▪B2.3. Construción de estruturas con 

volume. 

 

UNIT 4: SPACE TRAVEL 

▪B2.4. Selección e uso responsable 

de materiais apropiados segundo as 

súas posibilidades plásticas e o fin 

para o que se previron. 

▪B2.5. Establecemento de protocolos 

de actuacións no proceso de 

creación individual e/ou colectiva. 

 

UNIT 6: I AM AN ARTIST 

Contidos:  

▪ B2.6. Respecto polas normas e 

pola repartición de tarefas 

establecidas no grupo.  

▪ B2.7. Respecto polas ideas e os 
traballos individuais. 

▪B2.8. Utilización de recursos dixitais 

para a elaboración de producións 

artísticas.  

▪B2.9. Compilación de imaxes para 

complementar textos (carteis, 

anuncios, esquemas etc.).  

▪B2.1. Planificación e organización 

para axustar o proceso de creación 

individual e en grupo ás intencións 

previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os 

instrumentos e as técnicas.  

▪B2.2. Elaboración de imaxes usando 

técnicas e recursos diversos.  

▪ B2.3. Construción de estruturas con 

volume 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  1º trimestre   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

▪ e 

▪ j 

▪ B1.1. Establecemento de protocolos de 

actuación na observación das obras artísticas.  

▪ B1.2. Valoración do coñecemento de 

diferentes códigos artísticos como medio de 

expresión de ideas.  

▪ B1.1 Describir as características 

dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as 

obras artísticas provocan.  

▪ EPB1.1.1 Establece unha orde ou pautas para 

seguir no procedemento de observación dos 

elementos do contexto, e na súa comunicación 

oral ou escrita.  

▪ CCL 

▪ CAA  

▪ EPB1.1.2. Describe as características dos 

feitos artísticos e as sensacións que as obras 

provocan. e expresa as súas apreciacións 

persoais cun criterio artístico.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos 

propios da linguaxe plástica.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ j 

▪ B1.3. Interpretación e valoración da 

información que proporcionan as imaxes no 

contexto social e comunicación das 

apreciacións obtidas.  

▪ B1.4. Indagación sobre diferentes maneiras 

de representar o espazo. 

▪ B1.2. Interpretar o contido das 

imaxes e representacións do 

espazo presentes no contexto, 

con identificación das posicións 

dos elementos plásticos no 

espazo.  

▪ EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que 

ofrecen as imaxes no contexto social e 

comunica as sensacións, elaborando 

informacións básicas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.2.2. Identifica a posición dos elementos 

plásticos tendo en conta as técnicas espaciais.  

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.5. Observación dos materiais empregados 

nas obras plásticas.  

▪ B1.3. Clasificar texturas, formas 

e cores atendendo a distintos 

criterios. 

▪ EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades de 

formas naturais e artificiais exploradas desde 

diferentes ángulos e posicións. 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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▪ B1.6. Exploración de calidades dos materiais 

(transparencia, rugosidade, lixeireza etc.) e 

tratamento convencional e sinxelo de texturas, 

formas e cores sobre diferentes soportes.  

▪ B2.1. Planificación e organización para 

axustar o proceso de creación individual e en 

grupo ás intencións previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os instrumentos 

e as técnicas.  

 

 B2.1.Utilizar instrumentos, 

técnicas e materiais adecuados 

para alcanzar un produto 

artístico final. 

▪ EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores 

atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes 

texturas, liñas, formas e cores nas 

composicións artísticas.  

▪ EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades cunha intención 

estética, manexando diferentes técnicas. 

▪ EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 

para a composición de obras. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ a 

▪ b 

▪ B1.7. Descrición de profesionais 

relacionados/as coas artes plásticas e visuais.  

▪ B1.8. Procura de información sobre as 

manifestacións culturais e artísticas do 

contexto. 

 

▪ B1.4. Identificar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, 

facendo fincapé na cultura 

propia.  

▪ EPB1.4.1. Describe varias profesións 

relacionadas coas artes plásticas.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ EPB1.4.2. Procura información sobre artistas 

plásticos/as da cultura propia e de outras, e 

sobre a súa obra. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas 

de expresión de autores/as e a súa obra, 

empregando as tecnoloxías da información. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis 

representativas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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▪ CCL 

                      EDUCACION ARTISTICA                 2º TRIMESTRE 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Planificación e organización para 

axustar o proceso de creación individual e en 

grupo ás intencións previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os instrumentos 

e as técnicas.  

▪ B2.2. Elaboración de imaxes usando técnicas 

e recursos diversos.  

▪ B2.3. Construción de estruturas con volume.  

▪ B2.1.Utilizar instrumentos, 

técnicas e materiais adecuados 

para alcanzar un produto 

artístico final. 

▪ EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades cunha intención 

estética, manexando diferentes técnicas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 

para a composición de obras. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.3. Manexa material diverso nas 

producións plásticas, explorando diversas 

técnicas e actividades manipulativas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais 

de diferentes texturas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas 

como guía. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, 

encartado e pegado. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia 

para copiar e representar modelos, de maneira 

proporcionada.  

▪ CCEC 

▪ CAA 
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▪ EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza 

e precisión, manexando diferentes técnicas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a 

partir do eixe de simetría. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co 

recorte e o pegado. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a 

cuadrícula para alcanzar as proporcións 

axeitadas.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ j 

▪ B2.4. Selección e uso responsable de 

materiais apropiados segundo as súas 

posibilidades plásticas e o fin para o que se 

previron. 

▪ B2.5. Establecemento de protocolos de 

actuacións no proceso de creación individual 

e/ou colectiva. 

 

▪ B2.2. Coidar o material e os 

espazos e utilizalos 

adecuadamente.  

▪ EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os 

recursos de traballo. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 EDUCACION ARTISTICA 3º 

TRIMESTRE  
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▪ a 

▪ c 

▪ B2.6. Respecto polas normas e pola 

repartición de tarefas establecidas no grupo.  

▪ B2.7. Respecto polas ideas e os traballos 

individuais.  

▪ B2.3. Respectar e valorar o 

traballo individual e en grupo. 

▪ EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo 

respectando as ideas das demais persoas e 

colaborando coas tarefas  que lle foran 

encomendadas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ i 

▪ B2.8. Utilización de recursos dixitais para a 

elaboración de producións artísticas.  

▪ B2.9. Compilación de imaxes para 

complementar textos (carteis, anuncios, 

esquemas etc.).  

▪ B2.1. Planificación e organización para 

axustar o proceso de creación individual e en 

grupo ás intencións previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os instrumentos 

e as técnicas.  

▪ B2.2. Elaboración de imaxes usando técnicas 

e recursos diversos.  

▪ B2.3. Construción de estruturas con volume 

▪ B2.4. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para buscar material para as 

creacións propias ou colectivas. 

▪ B2.1.Utilizar instrumentos, 

técnicas e materiais adecuados 

para alcanzar un produto 

artístico final. 

 

▪ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para documentarse sobre o 

seu contexto cultural e artístico. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para buscar material para 

as súas creacións artísticas. 

▪ EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais 

de diferentes texturas.  

▪ EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas 

como guía. 

▪ EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, 

encartado e pegado. 

▪ EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia 

para copiar e representar modelos, de maneira 

proporcionada.  

▪ EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza 

e precisión, manexando diferentes técnicas.  

▪ EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a 

partir do eixe de simetría. 

▪ EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co 

recorte e o pegado. 

▪ EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CMCCT   



21 

 

cuadrícula para alcanzar as proporcións 

axeitadas.  
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 7. Concrecións metodolóxicas da materia 

A metodoloxía é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas de maneira 

reflexiva e concienciada e planificadas polo mestre/a que permiten ao alumnado aprender e 

acadar os obxectivos establecidos. A metodoloxía será activa, baseada no aprendizaxe 

significativo e na teoría da Zona de Desenvolvemento Próximo de Vigotsky. Deste xeito 

intentarase conseguir o mellor do alumnado partindo sempre dos seus coñecementos previos e 

experiencia propia. Por outra banda, imos intentar eliminar a sensación de frustración que teñen 

moitos nenos e nenas o afrontarse a tarefas relacionadas co Arte e co debuxo. Moitos alumnos/as 

teñen a falsa crenza de non estar dotados do talento necesario para poder ser artistas, polo que, 

desde a área de plástica promoverase o afianzamento e crenza de que todas as manifestacións 

artísticas son válidas e fermosas, intentando ensinar dun xeito concreto (como coller o lapis, 

trazar curvas, debuxar a figura humana, colocar o debuxo no espazo...) as bases necesarias para 

poder continuar cara a tarefas que requiran unha maior implicación e esforzo, sempre estando un 

chisco por enriba do que o alumnado poida alcanzar para que, a tarefa non sexa moi doada de 

resolver pero tampouco demasiado difícil de acadar, promovendo unha aprendizaxe 

significativa. 

A  metodoloxía será activa e integradora promovendo en todo momento a participación de todos 

os alumnos/as do grupo. Traballaremos sobre todo os contidos de cada unidade didáctica dado o 

actual panorama da pandemia mundial tendo en conta sempre as medidas de seguridade e 

hixiene establecidas polas Instruccións da Consellería de Educación para a actuación coordinada 

en materia de saúde pública con data 31 de Agosto de 2020,  dun xeito individualizado, pero 

tamén intentarase o intercambio de experiencias en pequeno grupo. A parte lúdica será tamén 

unha parte importante da metodoloxía na clase de plástica Así, por exemplo faremos uso de 

xogos relacionados coa perspectiva, co debuxo a man, coa percepción ou coa música como 

principal elemento que axude á hora de crear algo. Aqueles rapaces ou rapazas aos que lles 

custe máis o proceso de ensinanza e aprendizaxe terán un reforzo por parte do mestre durante as 

sesións lectivas. Este alumnado moitas veces séntese frustrado por non verse capaz de facer as 

tarefas propostas. O punto de partida é axudarlles a comezar sen medo.  A observación será 

continua e se terá moi en conta a participación, a actitude e o traballo diario do alumnado así 

como a colaboración cos compañeiros e compañeiras e o respecto a todos e todas e as normas.  

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 -Libro de texto de plástica “Aprender es crecer” da editorial Anaya 

 -Vídeos educativos relacionados cos contidos das unidades didácticas propostas 

 -Método Loomis para o debuxo da figura humana. 

 -Websites como www.webdelmaestro.com, www.domestika.org , www.5minutescrafts.com  

- O alumnado contará cos seguintes materiais para uso propio: o bloc de debuxo, lápiz e cores 

ben de ceras ou madeira, craións, regras, goma de borrar, un pincel fino e outro máis groso, 

acuarelas ou témperas. 

-Farase uso de cartóns, cartulinas ou material reciclable para a creación de diversas propostas 

didácticas. 

9. Criterios de avaliación e cualificación 

http://www.webdelmaestro.com/
http://www.domestika.org/
http://www.5minutescrafts.com/
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A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periódicamente, tanto para medir 

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para introducir no proceso 

educativo cantas medidas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe dos 

alumnos non responden para o que, a priori, non se espera deles).  Se asumimos que as 

competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e 

actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións máis 

reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe 

acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o 

grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a 

conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. En función do obxectivo que 

persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da avaliación sumativa, 

realizada en diferentes momentos do curso e que temos que identificar coas finais de avaliación e 

de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a 

inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre 

durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter 

orientador e de diagnóstico do ensino. Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se 

avalía o proceso de ensino do mestre polo que quedará incluído un procedemento de avaliación 

dos programas didácticos. 

Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten 

levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a 

observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas 

producións artísticas para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: 

traballos escritos e de investigación sobre algún artista, presentacións orais e debates sobre 

correntes artísticas levados a cabo na aula, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e 

autoavaliación entre outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma 

que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación. O currículo tamén establece 

uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso 

que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso.  

 Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o terceiro curso de Educación Primaria 

na área de plástica son os seguintes: 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 
B1.1 Describir as características dos elementos 
presentes no contexto e as sensacións que as obras 
artísticas provocan 
 
B1.2. Interpretar o contido das imaxes e representacións 
do espazo presentes no contexto, con identificación das 
posicións dos elementos plásticos no espazo. 
 

B1.3. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a 

EPB1.1.1 Establece unha orde ou pautas para seguir no 
procedemento de observación dos elementos do 
contexto, e na súa comunicación oral ou escrita.  
 
EPB1.1.2. Describe as características dos feitos 
artísticos e as sensacións que as obras provocan. e 
expresa as súas apreciacións persoais cun criterio 
artístico.  
 
EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos propios da 
linguaxe plástica 
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distintos criterios. 

 

B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, facendo fincapé na cultura 

propia. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico final. 
 
B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos 
adecuadamente. 
 
 
B2.3. Respectar e valorar o traballo individual e en grupo. 
 
B2.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación para buscar material para as creacións 
propias ou colectivas 
 

 
 

EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que ofrecen 
as imaxes no contexto social e comunica as sensacións, 
elaborando informacións básicas. 
 
EPB1.2.2. Identifica a posición dos elementos plásticos 
tendo en conta as técnicas espaciais.  
 
EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades de formas 
naturais e artificiais exploradas desde diferentes ángulos 
e posicións. 
 
EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores atendendo a 
criterios de similitude ou diferenza. 
 
EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes texturas, 
liñas, formas e cores nas composicións artísticas.  
 
EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e 
tonalidades cunha intención estética, manexando 
diferentes técnicas. 
 
EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, 
sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de 
obras. 
 
 
EPB1.4.1. Describe varias profesións relacionadas coas 
artes plásticas.  
 
EPB1.4.2. Procura información sobre artistas plásticos/as 
da cultura propia e de outras, e sobre a súa obra. 
 
EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas de 
expresión de autores/as e a súa obra, empregando as 
tecnoloxías da información. 
 
EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis 
representativas. 
EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e 
tonalidades cunha intención estética, manexando 
diferentes técnicas.  
 
EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, 
sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de 
obras. 
 
EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións 
plásticas, explorando diversas técnicas e actividades 
manipulativas.  
 
EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de 
diferentes texturas.  
 
EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas como guía. 
 
EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, encartado e 
pegado. 
 
EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para 
copiar e representar modelos, de maneira proporcionada. 
 
EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e 
precisión, manexando diferentes técnicas.  
 
EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do 
eixe de simetría. 
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EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o 
pegado. 
 
EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a 
cuadrícula para alcanzar as proporcións axeitadas.  
 
EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de 
traballo. 
 
EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo respectando 
as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas  
que lle foran encomendadas. 
 
EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para documentarse sobre o seu contexto 
cultural e artístico. 
 
EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para buscar material para as súas 
creacións artísticas. 
 
 

  

 

Avaliación da práctica docente 

O mestre avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa 

propia práctica docente, para o que se inclúe a continuación un modelo cos indicadores de logro e 

os elementos a avaliar: 

ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da 

aula. 

Adecúase parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase completamente 

ó contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 

mellora tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas 

de mellora a adoptar tralos 

resultados académicos 

obtidos. 

Adoptáronse medidas de 

mellora segundo os 

resultados académicos 

obtidos. 

 

Medidas de atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

Identificáronse as medidas 

de atención á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos 

temas transversais na 

materia. 

Traballáronse a maioría 

dos temas transversais na 

materia. 

Traballáronse tódolos 

temas transversais na 

materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un 

programa de recuperación 

para os alumnos. 

Iniciouse o programa de 

recuperación para os 

alumnos que o necesiten. 

Estableceuse un programa 

de recuperación eficaz 

para os alumnos que o 

necesiten. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 

obxectivos da materia 

establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 

obxectivos da materia 

establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da materia 

establecidos para este 

curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a 

maioría das competencias 

clave relacionadas coa 

materia. 

Desenvolvéronse parte das 

competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Logrouse o 

desenvolvemento das 

Competencias clave 

relacionadas con esta 

materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 

satisfactoria. 

A práctica docente foi 

parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 

satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 

práctica docente. 

Non se deseñaron programas 

de mellora para a práctica 

docente. 

Identificáronse os puntos 

para deseñar un programa 

de mellora para a práctica 

docente. 

Deseñáronse programas 

de mellora para a práctica 

docente. 

 

 

10. Medidas de atención á diversidade. 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo a LOMCE é a atención para a 

diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos 

ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas 

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino.  

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía 

para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos 

ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención 

para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se 

deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás 

actividades propostas polo mestre que escollerá a quen dirixir e propoñer algunhas actividades ou 

outras, e será consciente en todo momento destas diferenzas, non só á hora de avaliar, senón 

tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de 

extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo 

potencial. Constituirán, básicamente, en traballos de investigación para explicar ao resto do 

alumnado ou na selección de propostas a completar nunha sesión didáctica. 
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b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de 

reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para 

que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. A elaboración de propostas 

artísticas que integren os contidos e criterios de avaliación aos que non asistiu serán as medidas 

de reforzo a tratar. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de 

flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 

ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir 

nos contidos instrumentais ou nos materiais considerados como tales. Cando as adaptacións non 

son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno ou alumna podería 

deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de 

actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como actividades 

deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a 

alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero 

accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. No apartado artístico intentarase 

reforzar o aspecto relacionado co autoestima e coa progresión axeitada do feito na aula dun xeito 

autónomo ate conseguir que confíen nas súas propias capacidades á hora de levar a cabo unha 

tarefa 

11. Adaptación da programación didáctica ao contexto COVID 

Asemade, e tendo en conta as circunstancias provocadas polo confinamento e as medidas 

adoptadas pola Covid-19, durante todo o curso e con especial atención no primeiro trimestre 

intentarase reforzar os aspectos que non se puideron levar a cabo no curso anterior e que se 

describen a continuación na seguinte táboa. Tamén compre falar da educación a distancia que se 

vai levar a cabo no caso do peche dunha aula de terceiro ou de toda a escola por mor dos 

contaxios 

PLASTICA 

Repaso dos estándares de aprendizaxe e 

competencias programados no período 

non presencial 

Reforzo e explicación dos estándares de aprendizaxe aprazados 

no curso 2019/2020 

EPB1.2.1 Usa termos sinxelos e adecuados 
para comentar as obras plásticas observadas 
.  
EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas 
de cores primarias.  
 
EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e 
as características dos materiais, dos obxectos 
e dos instrumentos presentes no contexto 
natural e artificial. 
 
EPB1.3.2. Manexa en producións propias as 
posibilidades que adoptan as diferentes 
formas, cores e texturas. 
 
EPB1.3.1Realiza debuxos e colorea con 
diferentes tonalidades. 
 
EPB2.7.1 Coida o material e respecta as 

EPB1.4.1 Identifica diferentes formas de representación do espazo. 
  
EP2.4.2. Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e 
escuadro) para realizar diferentes formas xeométricas. 
 
EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das 
formas. 
  

EPB2.6.1 Elabora e representa imaxes despois ducha presentación 

audiovisual 
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normas preestablecidas. 
 
EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña 
e experimenta con elas para completar 
debuxos. 
 
EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc.  
EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para 
realizar unha obra persoal con limpeza e 
precisión. 
 
EPB2.8.1 Amosa interese polo traballo 

individual e colabora no grupo para a 

consecución dun fin colectivo. 

  

No caso de confinamento, corentena ou semipresencialidade, pero tamén para as clases 

presenciais no tocante ao seguimento das tarefas no fogar dun xeito virtual  e na procura de 

reducir o traslado do material do centro á casa, adaptaranse as seguintes medidas referentes á 

comunicación coas familias, a ensinanza a distancia e a avaliación das cuestións clave para 

poder superar a materia: 

 

 

 

 

Comunicación  coas familias: profesorado-familia/ familia-profesorado 

Avisos e consultas 

puntuais 

Titorías e reunión Boletíns/Notificacións oficiais 

E-mail e a 

plataforma virtual 

ClassDojo 

Vía telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

Comunicación  profesorado-alumno/ alumno-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado sen conexión 

Avisos/Consultas Chat de snappet 

Chat da aula virtual da escola 

Blog 

Vía telefónica (país) 

ClassDojo (país) 

Correo, email (país) 

 

Envío de tarefas e 

indicacións o 

alumnado 

Aula virtual 

Snappet 

Libro online (plataforma de Oxford 

Libros no domicilio 

Instruccións por escrito a recoller no centro 

(semanalmente) ou envío por email 



29 

 

Premium) Instruccións no ClassDojo 

Entrega de tarefas 

ao docente 

Aula Virtual 

Snappet 

Libro Online (plataforma Oxford 

Premium) 

Retorno das tarefas a escola no día 

sinalado 

Videoconferencia Cisco Webex Webex (aplicación mobiles) 

 

No tocante a avaliación, ésta farase a través da plataforma virtual da escola onde se colgarán as 

tarefas a realizar cunha breve explicación a través dun vídeo e que todo o alumnado deberá 

resolver no prazo previsto para acadar os obxectivos mínimos requeridos. Para poder superar a 

materia, no caso de peche total da escola, o alumnado deberá opter un 5 como mínimo nas 

propostas da aula virtual e ter realizadas todalas tarefas encomendadas (traballo de 

investigación). Deste xeito o criterio de avaliación sería como segue: 

 

 

 

Criterios de AVALIACION INDICADORES PORCENTAXE INSTRUMENTOS de 

AVALIACION 

Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

relacionadas con cada 

estándar de aprendizaxe 

 

 

-Superación das actividades 

propostas durante o posible 

confinamento e relacionadas cos 

contidos dados  

 

 

 

60% 

 

Probas escritas : 

-cuestionarios 

-Observación sistemática 

 

Participación activa na aula 

virtual 

-participación nos foros 

-realización a tempo das propostas 

didácticas 

 

 

10% Observación sistemática: 

escalas observación 

 

 

Traballo diario e 

presentación do mesmo 

-Limpeza e orde. 

-Ritmo de traballo 

-Autonomía no traballo 

30% -Análise das producións do 

alumnado 
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-Rematar no tempo establecido 

-Participación en tarefas orais e 

escritas (traballo de investigación) 

 

 

 Aquel alumnado que non poida conectarse será avaliado da seguinte forma: 

a) Presentación a tempo dos traballos propostos  polo mestre a través dos medios disponibles 

(axuda do Concello ou recollida por parte do pai/nai ou titor legal no día concretado). Valor= 60% 

da Nota Final 

b) Completar un traballo específico relacionado cos contidos de cada unidade didáctica. Valor= 

40% da Nota Final. 

O alumnado con NEAE faráselle un seguimento individualizado en contacto estreito coas 

familias a través das plataformas establecidas adaptando as tarefas as súas necesidades 

individuais e tendo en conta o seu titor/a de aula quen porá en coñecemento (Webex, Abalar, 

móvil) das familias as distintas propostas que terían que acadar para ser avaliados 

ANEXOS  

Perfil Competencial 

PERFIL COMPETENCIAL 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE % 

 

EPB 1.1.1 

 Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento 

de observación dos elementos do contexto, e na súa 

comunicación oral ou escrita.  

 

 

 

4% 

 

EPB1.1.2 

 Describe as características dos feitos artísticos e as 

sensacións que as obras provocan. e expresa as súas 

apreciacións persoais cun criterio artístico.  

 

 

2% 

 

EPB1.1.3 

 Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica 
 
 

4% 

 

EPB1.2.1 

Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no 

contexto social e comunica as sensacións, elaborando 

informacións básicas. 

 
 

2% 
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EPB1.2.2. Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta 

as técnicas espaciais.  

 

5% 

EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais 

exploradas desde diferentes ángulos e posicións. 

 

5% 

EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de 

similitude ou diferenza. 

 

10% 

EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e 

cores nas composicións artísticas 

 

5% 

EPB1.4.1. Describe varias profesións relacionadas coas artes plásticas.  

 

5% 

EPB1.4.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura 

propia e de outras, e sobre a súa obra. 

 

5% 

EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas de expresión de 

autores/as e a súa obra, empregando as tecnoloxías da 

información. 

 

3% 

EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis representativas 5% 

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha 

intención estética, manexando diferentes técnicas. 

 

2% 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, 

acuarelas etc.) para a composición de obras. 

 

10% 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando 

diversas técnicas e actividades manipulativas 

 

5% 

EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas 

 

5% 

EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas como guía 

 

3% 
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EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, encartado e pegado. 

 

2% 

EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar 

modelos, de maneira proporcionada. 

2% 

EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando 

diferentes técnicas.  

 

2% 

EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 

 

2% 

EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. 

 

2% 

EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para alcanzar as 

proporcións axeitadas.  

2% 

EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

 

2% 

EPB2.3.1 Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das 

demais persoas e colaborando coas tarefas  que lle foran 

encomendadas. 

 

2% 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 

documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico. 

 

2% 

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 

buscar material para as súas creacións artísticas. 

 

2% 

 

 

Rúbrica de avaliación 

 

RUBRICA 
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EVALUATION CRITERIA: B2.1Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un produto 

artístico final. 

 

ESTANDAR de 
APRENDIZAXE 

LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 

▪ EPB2.1.4. 

Practica o recorte 

e pega materiais 

de diferentes 

texturas.  

 

Practica o recorte e 

pega materiais de 

diferentes texturas.  

 

 Practica o recorte e 

pega materiais de 

diferentes texturas 

con algún tiipo de 

axuda 

 

Practica o recorte e 

pega materiais de 

diferentes texturas 

con algunha 

dificultade.  

 

Non practica o recorte 

e pega materiais de 

diferentes texturas.  
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1. INTRODUCCION E XUSTIFICACION 

A presente programación didáctica foi deseñada para a materia de inglés no nivel de 3º de 

Primaria do CEIP Portofaro, situado na Rúa dos Templarios, número 1, da localidade de Cambre, 

A Coruña. Ten o firme propósito de planificar e dirixir a educación no idioma inglés a partires 

dunha serie de obxectivos específicos que o alumnado deberá alcanzar (competencias clave e 

obxectivos) ademáis de especificar o coñecemento, os procedementos, as estratexias e as 

metodoloxías dos diferentes contidos que se van a traballar ao longo do curso 2020/21. 

Finalmente, móstrase o proceso deseñado que serve para conseguir o que previamente se 

planificou e tendo en conta os criterios de avaliación. No desenvolvemento da presente 

programación tívose en conta o coñecemento previo do alumnado, os seus intereses e 

necesidades. Os contidos de esta programación baséanse no marco legal da actual lei educative 

(LOMCE), sempre poñendo especial atención no establecido polo currículo de primaria da nosa 

comunidade autónoma (Decreto 105/2014, do 4 de setembro). Toda a programación ten un fío 

conductor a través dun neno chamado Tom que vive e ten moitas experiencias cos seus amigos e 

familiares nunha cidade do Reino Unido onde vive. Gracias a isto, o alumnado é testemuña da 

importancia de aprender un Segundo idioma (ademáis da lingua galega e castelá), conectando os 

seus intereses, xogos e experiencias vitaias cun personaxe da súa mesma idade co que pode 

aprender a desenvolver as catro destrezas básicas na ensinanza do inglés (listening, speaking, 

reading and writing). Isto está especialmente conectado coa definición de “interculturalidade” de 

Claire Kramsch (1994) que establecía unha esfera de intercambio cultural como un dos principios 

básicos para eliminar os estereotipos, a xenofobia e incrementar a empatía cara a xente que 

procede doutros países, cunha fala diferente á nosa. Poren, a programación achega un enfoque 

constructivista cara aquel alumnado reacio a ler, desmotivado ou cun coñecemento máis pobre da 

materia, dándolles a oportunidade de ser máis participativos, traballando con actividades que 

atractivas. Unha das pezas clave para aprender un idioma estranxeiro está en provocar unha 

emoción básica entre os estudantes, xa que, existe unha relación directa entre emocións e 

aprendizaxe (Goleman, D. 1995). 

2. CONTEXTUALIZACION. 

O CEIP Portofaro é unha escola pública situada na rúa dos Templarios, número 1, da localidade 

coruñesa de Cambre. A escola está dentro dun núcleo poblacional no que lindan diferentes 

localidades (O Burgo, Cambre, Culleredo e Oleiros) e contén un nivel sociocultural medio-baixo. 

O Temple conta na actualidade con case 9500 habitantes segundo datos do ano 2019 e o nivel 

cultural dos pais e nais da comunidade educativa do centro aparece reflictido na seguinte táboa: 

 



 

NIVEL DE ESTUDOS PORCENTAXE 

Non sabe ler nin escribir  1,55 % 

Titulación inferior ao grao medio  28,94 % 

Graduado escolar ou equivalente  31,50 % 

Bachiller, F.P.  25,29 % 

Diplomados 6,35 % 

Licenciados 6,26 % 

 

Suliñar que no plano meramente profesional, nos habitantes do Temple predominan os traballos 

no sector secundario, de pouca cualificación profesional e do sector servizos. O Temple consta de 

varias instalacións deportivas, dúas bibliotecas, un centro de saúde e varias asociacións 

deportivas e culturais. O CEIP Portofaro púxose en funcionamento o 31 de Xaneiro de 1990 e, 

actualmente, tralas medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para conter e previr a pandemia do 

COVID19 (Instruccións do 28 de Agosto de 2020), o número de unidades e postos de traballo é o 

seguinte: 

UNIDADES POSTOS DE TRABALLO 

6 Unidades de EI 

12 Unidades de EP 

9 Educación Infantil 

 12 Educación Primaria 

 1 Especialista en Lingua Francesa  

3 Especialistas en Lingua Inglesa 

 2 Especialistas en Educación Física 

 1 Especialistas en Educación Musical  

1 Especialista en Audición e Linguaxe  

2 Especialista en Pedagoxía Terapéutica  

1 Especialista en Orientación 

1 Orientador 

 

A plantilla básica do Centro está constituida por un total de 33 profesores definitivos e unha 

profesora de Educación Relixiosa. Sen embargo, a plantilla varía curso a curso, completándose 

con profesorado de distintas situacións administrativas debido a: comisións de servicio fóra do 

Centro, aulas habilitadas e outras necesidades. Existen no Centro tres persoas desempeñando 

funcións non docentes: un conserxe e dúas coidadoras para atención do alumnado con 

necesidades motoras. O Centro conta dende o 2007-2008 cun comedor instalado nun lateral 

anexo ao edificio principal cunha capacidade para 190 alumnos, pero que actualmente está 



autorizado para 146 comensais. O comedor é de Xestión indirecta por parte da Consellería de 

Educación e neste momento presta o servizo cun catering contratado pola Xunta á empresa 

SERUNIÓN. 

 3. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS 

A avaliación inicial do alumnado de 3º de Primaria na materia de Inglés consistiu nunha revisión 

pormenorizada do feito e acadado en cursos anteriores, a través de 9 sesións iniciais incluindo a  

Starter Unit do libro de texto co que se traballa (All About US-3 OXFORD), repasando aspectos 

fundamentais estudados nos dous primeiros cursos da primaria. Entre os contidos avaliados 

pódese sinalar o vocabulario referente ás cores, números, días da semana, saúdos e despedidas, 

familia, adxectivos referentes ao aspecto persoal, o presente do verbo to be, the weather, have 

got/haven´t got. Tamén se fixo unha pequena entrevista individual onde os nenos e nenas falaron 

sobre aspectos persoais que os identifican (My name is…/I am 8 years old./ I have got a brother 

and a sister/ My favourite things are my badges and my train set/ I live in Glasgow/ I´m sporty and 

lively).  

Os resultados obtidos confirmaron que unha ampla maioría do alumnado non lembraba ou non 

tiña coñecemento do feito a través desta Starter Unit, polo que, a principal medida que se 

adoptou foi facer unha rutina diaria nas diferentes sesións, nas que cada día, un neno/a 

preséntase cara ao resto da clase e establece unha “Daily routine”, falando do día da semana, do 

tempo, da situación atmósferica e, tamén, sobre algo da unidade didáctica que se vai a traballar 

(My favourite animal is…) Poren, tívose en conta o adquirido a través da situación de 

confinamento do curso anterior e tamén se adoptaron medidas relacionadas co reforzo e 

ampliación do vocabulario básico que quedou olvidado ou non adquirido en cursos anteriores. 

Existe tamén alumnado que presente un nivel máis que aceptable para a súa idade e madurez e 

que axudan, na medida do posible, a aqueles nenos e nenas que presentan maior dificultade na 

aula (sempre baixo a supervisión do mestre de Inglés). A adquisición da Competencia 

Comunicativa, termo definido por Hymes en 1972 para definir a capacidade que temos as persoas 

de poder expresar e falar tendo unha competencia mínima nun determinado idioma, vai a ser 

unha das metas primordiais á hora de deseñar, ensinar e avaliar a presente programación 

didáctica. 

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, no que se estableceu o currículo para a 

Educación Primaria en Galicia e tendo en conta a Orde ECD/65/2015 do 21 de Xaneiro, na que 

se describe a relación entre competencias, contidos e criterio de avaliación na Educación Primaria 

e Secundaria e Superior, as Competencias  son o elemento fundamental que cada persoa 



necesita adquirir para o seu propio desenvolvemento persoal, así como, para converterse en 

cidadáns activos, membros dunha sociedade inclusiva e traballadora. Foron definidas como “as 

capacidades para aplicar dun xeito integrado os contidos en cada nivel e etapa educativos co 

propósito de resolver e alcanzar as solucións posibles a diferentes problemas de dificultade 

diversa” Decreto 105/14, 4 de setembro, Art. 4).A Unión Europea a través do Parlamento e do 

Consello Europeo CE 962, 18 Decembro 2006, definiunas como a combinación do coñecemento, 

capacidades e atitudes tendo en conta o contexto social. Dende a área de inglés contribuimos a 

consecución das seguintes competencias:  

Competencia en Comunicación Linguística (CLC), que fai referencia ao uso da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita onde os individuos interactúan con outros 

interlocutores a través de texto de diferentes formatos  e modalidades e tamén en distintos 

contextos e situacións. Para poder desenvolver esta competencia, dende a área de INGLES 

terase en conta os seguintes elementos: o aspecto linguistico, o discurso meramente pragmático, 

sociocultural, o elemento estratéxico e o componente persoal. As actividades feitas nas unidades 

didácticas teñen a intencionalidade de axudar ao alumnado a usar o seu coñecemento lingüístico 

para transmitir, dun xeito comprensible, as súas ideas, pensamentos e sentimentos, así como, o 

intercambio comunicativo e o uso da linguaxe dunha forma funcional a través de patrons 

linguisticos ben estructurados, claros e concisos.  

Competencia Dixital (DC), ser competente nunha segunda lingua facilita o acceso a información 

que se pode utilizar e aprender para desenvolverse en diferentes aspectos da vida. Dende a área 

de Inglés, o alumnado adquire esta competencia a través do programa SNAPPET con contidos 

relacionados co feito na aula, axudando a consolidar o visto e estudado en cada session. Tamén 

a través da Aula Virtual da escola, onde de xeito periódico o mestre incluirá recursos (cancións, 

worksheets, videos) que profundizarán e axudarán aos nenos/as a adquirir non soio competencia 

no idioma, senon tamén a competencia dixital.  

Aprender a Aprender (LHL), o Inglés contribúe a adquisición desta competencia porque a 

aprendizaxe dun Segundo idioma facilita oportunidades para desenvolver habilidades que son 

esenciais na vida para poder aprender: atención, concentración, memoria, comprensión, 

observación e motivación, perseverancia e esforzo, uso de estratexias comunicativas (deducir, 

anticipar, parafrasear), así como, estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudo. Ademáis, 

facilita a cooperación e auto-avaliación, aceptando o erro como algo fundamental no proceso de 

ensinanza e aprendizaxe, aprendendo con e para outros, pero tamén como planificar, tratar e 

desenvolver unha tarefa específica. 

Competencia Social e Civica (SCC),  que implica as habilidades para interpreter diferentes 

fenómenos sociais e problemas que aparecen en diferentes contextos e sociedades, asi como, 



interactuar con outras persoas ou grupos de persoas seguindo as regras de convivencia, respeto 

mutuo e conviccións democráticas. As actividades e proxectos incluidos nas unidades didácticas 

facilitan situacións exemplares para traballar dun xeito individual, por parellas ou en pequeno 

grupo. Os nenos/as aprenden a participar, expresándose eles/as mesmos e escoitando aos 

demáis mentres intercambian opinions. Desenvolven estratexias comunicativas, aprenden a 

negociar significados, a tomar decisions, así como a traballar de xeito cooperativo, facéndoos 

máis tolerantes e respetuosos cos demáis. 

Conciencia cultural e competencia expresiva (CAEC); aprender unha segunda lingua tamén 

significa aprender sobre a cultura dos países onde se fala. Isto inclúe un aspecto formal da cultura 

pero tamén un coñecemento profundo de aspectos esenciais da cultura inglesa. Entre os 

aspectos culturais formais atopamos todo o que garda relación coa xeografía, historia, literatura, 

comida, arte e aspectos do país e da xente. O coñecemento profundo da cultura inglesa refírese 

as súas costumes, ideas, tradicións, etc. O alumnado de 3º familiarizase coa cultura inglesa a 

través de cancións, festividades (ST Patrick Day, Halloween Christmas), role-plays e técnicas de 

dramatización.  

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS (ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS A 

ACADAR) 

Os ESTANDARES de APRENDIZAXE MÍNIMOS esixibles para superar a materia de INGLÉS en 

3º E.P. para o presente CURSO: 2020/21 son os seguintes:  

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e sinxelas e ben 

estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen con imaxes e ilustracións 

que clarifiquen o seu significado. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos) 

PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 

aprendidos a través de xogos 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos compañeiros 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes principais.  

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 



PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por 

exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son os 

seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a 

súa idade 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas 

de cortesía básicas (hello, goodbye, see you…) 

PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes ilustrativas. 

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos. 

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións etc. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos en 

situacións rutinarias reais ou simuladas a través de respostas verbais e non verbais. 

 

6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A distribución dos contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e obxectivos a 

acadar aparece reflictido nas seguintes táboas. O prodecemento a seguir na aula será case 

sempre o mesmo. Cada trimestre, na medida do posible, levarase a cabo a ensinanza de dúas 

unidades didácticas, que conteñen 9 sessions cada unha. O finalizar as mesmas, levarase a 

cabo un test da unidade, repasando os contidos esenciais da mesma na sesión previa a 

celebración de dito test. O alumnado que non supere ningún test das dúas unidades en cada 

trimestre, terá a opción dunha recuperación que incluirá os contidos explicados nas unidades non 

superadas. Para superar a materia o alumnado debe acadar o 5 (mínimo esixible, agás no Activity 

Book) nas seguintes cuestións: 

a) Superación dos controis escritos de cada unidade 

b) Superación dun PROJECT (proxecto) relacionado con contidos da unidade (exposición oral 

individual) 



c) Ter completadas todas as actividades do Activity Book relacionadas con cada unidade 

d) Unha entrevista (SPEAKING) co mestre para coñecer a Communicative Competence do 

alumnado e o seu desenvolvemento no idioma dun xeito coherente, eficaz e resolutivo. 

 

DISTRIBUCION DOS CONTIDOS POR TRIMESTRES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Starter Unit: revisión de contidos 

básicos vistos no curso anterior: saúdos 

(hello, good morning, good afternoon, 

good evening, good night), despedidas, 

presentación (I ḿ Tom. How old are you? 

Where are you going? 

Vocabulario principal: sporty, funny, 

intelligent, furry, dangerous, lively, 

quiet…) 

Estructuras: He/she is… Are you 

friendly? Are you sporty? How old are 

you? What´s your name? 

UNIT 1: I LIKE ANIMALS 

Vocabulario principal: wild animals, 

adjectives (friendly, lively, great, etc.) 

 Verbos de uso diario (Listen, repeat, 

cut and paste, point, colour, open/close 

the book, sing...) Eat, drink, fight, play, 

sleep, walk. 

Estructuras: Is it a tiger? No, it isn´t 

What´s your favourite animal in danger? 

Are they big? I think it´s great. 

UNIT 2: MY SCHOOL DAY 

Vocabulario principal: school subjects, 

days of the week, schedule, time, means 

of transport,  

Verbos de uso diario: listen,  

open/close, watch, listen and match, 

watch, repeat, ask and answer, act out,  

Estructuras: What is your favourite 

subject? What time is it? English is at 10 

o´clock. Grammar rules: uso do “s” na 

Terceira persoa do singular do presente 

UNIT 3: I LIKE COOKING 

Vocabulario principal: Food (1): 

cheese, olives, onions, peppers, 

pineapple, sweetcorn, tomatoes, tuna  

Food (2): chicken, ketchup, lettuce, 

mayonnaise, sandwiches, spinach.  

Other Revision & extension: apples, 

bananas, cherries, mango, melon, pizza, 

strawberries  

CLIL: add, cut, grams, half, ingredients, 

put, tablespoon, teaspoon 

Verbos de uso diario: listen, repeat, 

stick, copy, cut and paste, look, circle 

Estructuras: any / some: What have you 

got on your pizza? Have you got any 

(pineapple)? I’ve got some (pineapple). I 

haven’t got any (peppers).  

All about speaking: Would you like some 

trifle? Yes, please! No, thanks! 

Present simple: Does he / she like 

(spinach)? Yes, he / she does. No, he / 

she doesn’t. 

UNIT 4: I LOVE THE WEEKEND! 

Vocabulario principal:  

Free time activities: fly a kite, have a 

picnic, listen to music, play computer 

games, read comics, ride a bike, swap 

cards, talk to friends 

Free time activity verbs: jump high, play 

catch, play the drums, play the guitar, 

play the piano, skateboard Other 

Revision & extension: paint, play 

UNIT 5: MY SCHOOL PLAY 

Vocabulario principal: Appearance: a 

beard, a curly (wig), (big) ears, (blue) 

eyes, glasses, long (hair), short (hair), a 

wig 

Actions: drop litter, pick up litter, plant 

trees, save water, step on trees, waste 

water 

Other Revision & extension: cloak, mask, 

(big) feet, moustache, (big) nose, ponytail 

CLIL: cardboard, glass, paper, plastic, 

recycle, rubbish, tin cans   

Verbos de uso diario:  

Present simple: Has he / she got 

(glasses)? Yes, he / she has. No, he / 

she hasn’t.  

All about speaking: Who’s your favourite 

character? My favourite character is ... 

 Present simple (singular / plural): 

It’s made of (paper). They’re made of 

(plastic). 

Present continuous: What’s he / she 

doing? He / She’s (wasting water). He / 

She isn’t (saving water) 

UNIT 6: I´M ON A BIKE RIDE 

Vocabulario principal:  

Places in town: bus stop, café, cinema, 

library, park, police station, shops, sports 

centre  

Objects: baseball cap, bone, footprints, 

magnifying glass, phone, scarf 



dos verbos.  

REVIEW 1: ANIMALTRONS AT 

SCHOOL. Repaso do visto nas dúas 

unidades anteriores. Introducción de 

vocabulario relacionado co Nadal 

(Christmas) a través de contos, cancións 

e story boards. Realización dun pequeño 

“arts and crafts” e dunha pequena 

escenificación baseada nun conto. 

 

 

basketball, play chess, play football, play 

tennis, take photos 

CLIL: download, headphones, 

information, search the internet, swipe, 

(touch)screen 

Present simple: Do you (read comics) 

at the weekend? Yes, I do. No, I don’t.  

All about speaking: What do you do at the 

weekend? I (play football). 

Present simple: Can he / she (play the 

guitar)? Yes, he / she can. No, he / she 

can’t 

REVIEW 2: ANIMALTRONS AT THE 

WEEKEND! 

Review: Food, Free time activities, Action 

verbs; He / She can (skateboard). Can he 

/ she (skateboard)? Yes, he / she can. 

No, he / she can’t. He reads comics at the 

weekend. What have you got in your 

sandwich? I’ve got some ...Read a story 

about the Animaltrons at the weekend to 

review the vocabulary and grammar from 

Units 3 and 4. Speaking in groups to act 

out the story. Working in groups to invent 

an animaltron character. 

Other Revision & extension: bookshop, 

bridge, farm, fire station, post office, 

school, toy shop, traffic lights 

CLIL: compass (north, south, west, east), 

grid reference, key, map, symbol 

Verbos de usos diario:  

Present simple (singular / plural): Is there 

(a cinema) near here? Yes, there is. No, 

there isn’t. Are there any (shops) near 

here? Yes, there are. No, there aren’t. 

Prepositions: near / next to / opposite 

All about speaking: What colour is the 

(taxi)? What colour are the (buses)? 

Directions: Where’s the (cinema)? It’s in 

(B2). Is the (café) north of the (cinema)? 

Are the (shops) west of the (police 

station)? 

Present simple possessive: Where’s my / 

your / his / her (scarf)? Here’s my / your / 

his / her / Jack’s bone 

REVIEW 3: ANIMALTRONS AND 

THE SHOW! 

Review: Appearance words, Places in 

town, Objects; She’s singing in a show. 

He’s planting trees. Is there a (show) 

near here? The hospital is opposite the 

park. I’m wearing a (scarf).Read a story 

about the Animaltrons acting in a show to 

review the vocabulary and grammar from 

Units 5 and 6. Speaking in groups to act 

out the story. Working in groups to 

perform a class show 

 

Existen tres sesións adicadas ao Día da Paz, o Nadal e o día de San Patricio nas que os nenos e 

nenas amplían o seu vocabulario e comparan as festividades locais coas que se celebran nos 

países de fala inglesa. Os Criterios de Cualificación estarán baseados no exposto anteriormente e 

parten da avaliación inicial do alumnado. Tamén se terá en conta aspectos esenciais para o bo 

funcionamento do proceso de ensinanza-aprendizaxe na aula: comportamento e actitude 

correctos, participación activa, respecto polas intervencións dos demáis, atención ao mestre nas 

explicacións principais, etc. A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e 

global e terá en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O mestre 



avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os 

procesos de ensino e a súa propia práctica docente. As actividades de avaliación poderían 

clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o mestre avaliará o traballo continuado dos alumnos 

e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de actividades 

como:  

- Exercicios do Activity Book 

- O proxecto final de cada unidade 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación 

referidas aos test de cada unidade e as recuperacións de cada trimestre: 

- Unit tests 1-6 

- End-of-term tests 1-3 

- End-of-year test 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de 

auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade (All About Me-Booklet). 

 Complementarias 

Este tipo de actividades (saídas culturais, asistencia a obras de teatro en inglés, conmemoración 

de festividades características da sociedade anglosaxona etc.) serán deseñadas polo equipo de 

mestres/as do departamento de inglés do centro e sempre tendo en conta o establecido na 

normativa da Xunta de Galicia no tocante ao COVID19. 

A concreción dos contidos lingüísticos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias aparece reflictido nas seguintes táboas (unha por cada unidade que se vai a 

traballar ao longo do curso) 

 

 



UNIT Starter. All about me 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar  

a idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación:  

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a precisión mediante actividades orais 

controladas que implican produción 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación:  

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades pre-lectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo sobre o cal 

basear a súa peza personalizada; 

utilizar o Picture Dictionary como 

ferramenta para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre a 

personalidade dos personaxes do 

curso; escoitar unha canción 

gramatical; reproducir un breve 

diálogo, unha canción e preguntas e 

respostas sobre os personaxes do 

curso; describir á súa familia e 

amigos; ler unha canción; a descrición 

dun membro da súa familia. 

 

 Funcións comunicativas: presentarse a 

si mesmos e a outras persoas; 

preguntar e dar información persoal; 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: I’m / He’s / She’s 

(funny).  He / She isn’t 

(dangerous).  Is he / she (friendly)? 

Yes, he / she is. No, he she isn’t.  

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

adxectivos para describir a 

personalidade; obxectos e xoguetes; 

os números do 20 ao 100. 

 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión, número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 



Unit 1 I like animals 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto intercurricular 

e unha historia animada; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /ə/ Alan, Bella, 

Camilla, gorilla, panda, Stella, tiger; 

un trabalinguas 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos) 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a fluidez mediante os debates guiados 

polo profesor, e a precisión mediante 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /ə/ Alan, Bella, 

Camilla, gorilla, panda, Stella, tiger; 

un trabalinguas. 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades de prelectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; dis 

poñer dun modelo no que basear a 

súa peza personalizada; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas:  o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo e 

escoitar unha canción e unha 

conversa sobre animais en perigo ; 

escoitar breves diálogos e oracións 

coa linguaxe da unidade; un vídeo 

cultural e unha conversa sobre 

animais en perigo no Reino Unido e 

unha conversa de exemplo para falar 

dos animais en perigo que máis lles 

gustan; un vídeo intercurricular sobre 

como debuxar animais con formas; 

unha historia con vocabulario sobre 

verbos; oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo sobre 

a historia; escoita dunha banda 

deseñada; escoita da presentación do 

proxecto da personaxe e unha breve 

conversa valorando o seu proxecto; 

escoita dos materiais necesarios para 

o seu proxecto; reproducir un breve 

diálogo; comparar aspectos culturais 

en grupo (What animals are in danger 

in your region?); debater sobre a 

importancia de aceptar as diferenzas 

dos demais; xogar un xogo coas mini-

cards; presentar e describir un debuxo 

dun animal en perigo. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre animais, 

describir animais en perigo e as súas 

habilidades, expresar instrucións. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Are they 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



(big)?  Yes, they are.  No, they 

aren’t.  They (walk). They don’t 

(fight). All about speaking: Which 

animals do you like best? I like 

(squirrels) best. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

animais en perigo (dolphin, gorilla, 

hippo, panda, seal, tiger, tortoise, 

whale); verbos (drink, eat, fight, play, 

sleep, walk). Educación Plástica: 

debuxar animais con formas 

xeométricas (draw, lines, oval, rub 

out, shape). 

 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 



Unit 2- My school day 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto intercurricular 

e unha historia animada; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /ɪ/ English, 

History, interesting, is, it; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a fluidez mediante os debates guiados 

polo profesor, e a precisión mediante 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /ɪ/ English, 

History, interesting, is, it; un 

trabalinguas. 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades de prelectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da unidade 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; dis 

poñer dun modelo no que basear a 

súa peza personalizada; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario da 

unidade 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo e 

escoitar unha canción e unha 

conversa sobre materias escolares; 

escoitar e reproducir breves diálogos 

e oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural e unha conversa 

sobre formas de ir á escola no Reino 

Unido e unha conversa de exemplo 

para falar de como van á escola; un 

vídeo intercurricular sobre seguridade 

viaria; unha historia con vocabulario 

sobre xeografía; oracións, a opinión 

dos personaxes e un breve diálogo 

sobre a historia; escoita dunha banda 

deseñada; audición da presentación 

do proxecto do personaxe e unha 

breve conversa valorando o seu 

proxecto; os materiais necesarios 

para o seu proxecto; xogar ao xogo 

das mini-cards. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir un 

horario escolar, expresar como se vai 

á escola, expresar onde se vive, 

expresar normas de seguridade viaria; 

narrar unha historia; expoñer 

información. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: What time is 

(Maths)?  (Maths) is at (nine) o’clock 

/ half past (ten). She lives / doesn’t 

live (in a village). He likes / doesn’t 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



like (school). All about speaking: 

How do you get to school? I go by 

scooter / bus / bike.  I walk. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

materias escolares (Art, English, 

History, lunch, Maths, Music, PE, 

Science); xeografía (bell, bridge, 

mountains, river, rope, village). 

Ciencias Sociais: seguridade viaria 

(helmet, left, reflective vest, right, 

traffic, zebra crossing). 

 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 



Unit 3-I like cooking 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto intercurricular 

e unha historia animada; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /iː/ cheese, eats, 

Lisa, Peter, pizza, please, sweetcorn; 

un trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a fluidez mediante os debates guiados 

polo profesor, e a precisión mediante 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /iː/ cheese, eats, 

Lisa, Peter, pizza, please, sweetcorn; 

un trabalinguas. 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades de prelectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; dis 

poñer dun modelo no que basear a 

súa peza personalizada; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

alimentos; breves diálogos e oracións 

coa linguaxe da unidade; un vídeo 

cultural e unha conversa sobre unha 

comida de domingo no Reino Unido e 

unha conversa exemplo sobre quen 

quere unha sobremesa; un vídeo 

intercurricular sobre como elaborar 

unha sobremesa; unha historia con 

vocabulario sobre alimentos; oracións, 

a opinión dos personaxes e un breve 

diálogo sobre a historia; escoita 

dunha banda deseñada; a 

presentación do proxecto do 

personaxe e unha breve conversa 

valorando o seu proxecto; os 

materiais necesarios para o seu 

proxecto. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre a 

comida, describir e preguntar por 

unha comida, dar unha receita, 

ofrecer e aceptar comida, narrar unha 

historia. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: any / 

some: What have you got on your 

pizza?  Have you got any 

(pineapple)?  I’ve got some 

(pineapple). I haven’t got any 

(peppers). All about speaking: 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



Would you like some trifle?  Yes, 

please!  No, thanks! Present simple: 

Does he / she like (spinach)?  Yes, 

he / she does.  No, he / she doesn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

alimentos (cheese, olives, onions, 

peppers, pineapple, sweetcorn, 

tomatoes, tuna); (chicken, ketchup, 

lettuce, mayonnaise, sandwiches, 

spinach). Ciencias Sociais: receita 

dunha sobremesa (add, cut, grams, 

half, ingredients, put, tablespoon, 

teaspoon). 

 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 



Unit 4-I love the weekend 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto intercurricular 

e unha historia animada; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /i/ na grafía -y 

Betty, funny, Gary, lively; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a fluidez mediante os debates guiados 

polo profesor, e a precisión mediante 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /i/ na grafía -y 

Betty, funny, Gary, lively; un 

trabalinguas. 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades de prelectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; dis 

poñer dun modelo no que basear a 

súa peza personalizada; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

actividades do tempo de lecer; breves 

diálogos e oracións coa linguaxe da 

unidade; un vídeo cultural e unha 

conversa sobre as fins de semana no 

Reino Unido e unha conversa 

exemplo sobre o que fan nas fins de 

semana; un vídeo intercurricular sobre 

como utilizar unha tableta; unha 

historia con verbos relacionados con 

actividades do tempo de lecer; 

oracións, a opinión dos personaxes e 

un breve diálogo sobre a historia; 

escoita dunha banda deseñada; a 

presentación do personaxe do seu 

proxecto e unha breve conversa 

valorando o seu proxecto; os 

materiais necesarios para o seu 

proxecto. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, expresar o que 

fan no seu tempo de lecer, expresar 

habilidades, falar sobre tecnoloxía. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Do you (read 

comics) at the weekend?  Yes, I 

do.  No, I don’t. Can he / she (play 

the guitar)?  Yes, he / she can.  No, 

he / she can’t. All about speaking: 

What do you do at the weekend? I 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



(play football). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

actividades do tempo de lecer (fly a 

kite,  have a picnic, listen to music, 

play computer games, read comics, 

ride a bike, swap cards, talk to 

friends); verbos relacionados con 

actividades do tempo de lecer (jump 

high, play catch, play the drums, play 

the guitar, play the piano, skateboard). 

Informática: utilizar unha tableta 

(download, headphones, information, 

search the internet, swipe, 

(touch)screen. 

 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 



Unit 5- My school play 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto intercurricular 

e unha historia animada; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /w/ wand, wig, 

William, window, wizard, wow; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a fluidez mediante os debates guiados 

polo profesor, e a precisión mediante 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /w/ wand, wig, 

William, window, wizard, wow; un 

trabalinguas. 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades de prelectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; dis 

poñer dun modelo no que basear a 

súa peza personalizada; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre a 

aparencia física; breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; un 

vídeo cultural e unha conversa sobre 

as formas de vestir no Reino Unido, 

unha conversa exemplo sobre as 

roupas que lles gusta poñerse; un 

vídeo intercurricular sobre reciclase; 

unha historia con vocabulario sobre 

accións; oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo sobre 

a historia; unha banda deseñada; 

presentación do proxecto do 

personaxe e unha breve conversa 

valorando o proxecto; presentar e 

describir un debuxo dun xigante. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir a 

aparencia física dunha persoa, falar 

do coidado do medio natural e da 

reciclaxe. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Has he / she got 

(glasses)?  Yes, he / she has.  No, 

he / she hasn’t. All about speaking: 

Who’s your favourite character? My 

favourite character is ... Present 

simple (singular / plural): It’s made 

of (paper). They’re made of (plastic). 

Present continuous: What’s he / she 

doing?  He / She’s (wasting 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



water).  He / She isn’t (saving water). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

aparencia física (a beard, a curly 

(wig), (big) ears, (blue) eyes, glasses, 

long (hair), short (hair), a wig); 

accións (drop litter, pick up litter, 

plant trees, save water, step on trees, 

waste water). Science: reciclaxe 

(cardboard, glass, paper, plastic, 

recycle, rubbish, tin cans). 

 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 



Unit 6-I´m on a bike ride 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto intercurricular 

e unha historia animada; escoitar os 

textos unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunda vez para 

entender información máis específica; 

seguir o texto no libro ao tempo que 

se escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /s/ na grafía c 

Celia, centre, cinema, city, cycling; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e 

lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.    

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

   

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas 

que participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: desenvolver 

a fluidez mediante os debates guiados 

polo profesor, e a precisión mediante 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 

obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

CL 



c) 

i) 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: o son /s/ na grafía c 

Celia, centre, cinema, city, cycling; un 

trabalinguas. 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or).    mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: practicar a 

linguaxe xunto coa clase antes de 

emprender unha lectura máis 

independente dos textos; completar 

as actividades de prelectura activando 

os seus coñecementos; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.    

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.    

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase,  



comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: compleción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; dis 

poñer dun modelo no que basear a 

súa peza personalizada; utilizar o 

Picture Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o vocabulario 

novo. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. . Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable.    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 

actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio  



de comunicación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre near, 

next to, opposite; breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; un 

vídeo cultural e unha conversa sobre 

unha visita a Oxford e unha conversa 

exemplo sobre a cor dos autobuses e 

taxis onde viven; un vídeo 

intercurricular sobre os mapas, 

comparar aspectos culturais en grupo 

(What is your town like?), xogar un 

xogo coas mini-cards;  presentar e 

describir un debuxo da súa cidade ou 

aldea. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir e 

preguntar por lugares da cidade, 

preguntar e indicar como chegar a un 

lugar da cidade, falar de orientación 

nun mapa, expresar posesión. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple (singular / plural): Is 

there (a cinema) near here? Yes, 

there is.  No, there isn’t.  Are there 

any (shops) near here? Yes, there 

are. No, there aren’t. Prepositions: 

near / next to / opposite All about 

speaking: What colour is the (taxi)? 

What colour are the (buses)? 

Directions: Where’s the (cinema)? It’s 

in (B2). Is the (café) north of the 

(cinema)? Are the (shops) west of the 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto.    

 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si 

mesmo e sobre os demais.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.    PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións máis habituais.  

CL 



(police station)?  Present simple 

possessive: Where’s my / your / his / 

her (scarf )? Here’s my / your / his / 

her / Jack’s (bone). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

lugares da cidade (bus stop, café, 

cinema, library, park, police station, 

shops, sports centre); obxectos 

(baseball cap, bone, footprints, 

magnifying glass, phone, scarf). 

Ciencias Sociais: os mapas 

(compass (north, south, west, east), 

grid reference, key, map, symbol). 

 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e, ou”, 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os 

seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural. 

 

 

Esta planificación será adaptable tendo en conta o perfil do grupo-clase, pois pode ser empregada de maneira simultánea con alumnos/as que 

presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis avanzados. Así mesmo, é 

adaptable ós propios gustos e iniciativas do mestre, os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 

 

 



PLANIFICACION TEMPORAL DAS UNIDADES 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 

Aprox. 

Planificación do 

tempo 

(45 mins por sesión)* 

Notas e observacións 

Starter – All about me 9 6-9 horas*  

1 I like animals 10 10-12 horas*  

2 My school day 10 10-12 horas*  

Review 1 3 2-3 horas*  

3 I like cooking 10 10-12 horas*  

4 I love the weekend 10 10-12 horas*  

Review 2 3 2-3 horas*  

5 My school play 10 10-12 horas*  

6 I’m on a bike ride 10 10-12 horas*  

Review 3 3 2-3 horas*  

Festivals 6 6-7 horas* Peace Day, Christmas & St Patrick’s 

Day 

TOTAL e.g  aprox 84 77-93 horas*  

 

 

Criterios de AVALIACION INDICADORES PORCENTAXE INSTRUMENTOS de 

AVALIACION 

Consecución dos obxectivos 

mínimos e desenvolvemento 

das competencias chave: 

-Listening, speaking, reading 

and writing,  grammar, 

vocabulary and knowledge of 

the language and intercultural 

aspects 

-Superación controis orais e escritos 

-Fluidez e velocidade lectora 

-Pronuncia, entoación axeitada e  

comprensión de textos orais e escritos 

-Corrección en exposicións orais 

-Aprendizaxe dos contidos 

-Expresión oral e escrita 

40% 

 

Probas escritas : 

-cuestionarios 

-probas obxectivas 

-probas abertas 

-Probas orais e de lectura 

-Observación sistemática 

-Listas de control (si ou non) 

-Tarefas multimedia  



Participación activa na aula -petición de palabra 

-respeto de turnos 

-preguntas realizadas 

-SPEAKING (entrevista individual) 

10% Observación sistemática: escalas 

observación 

-Listas de control (si ou non) 

-Debates 

-Asamblea 

Atención, esforzo e interese Actitude nas explicacións 

-Esforzo e superación 

-Interese 

-Atención e concentración 

-Creatividade e motivación 

-Estudo diario e remate das tarefas 

(Completar o ACTIVITY BOOK) 

10% - Observación sistemática 

-Escalas de observación 

-Rexistro anecdótico 

-Listas de control (si ou non) 

Comportamento na aula e 

respecto das normas 

-Pide a palabra. 

-Cumpre as normas. 

-Actitude positiva na clase. 

-Respecto aos demais e coida do 

material 

10% -Observación sistemática 

-Rexistro anecdótico 

-Escalas de observación 

Traballo diario e presentación 

do mesmo 

-Limpeza e orde. 

-Ritmo de traballo 

-Autonomía no traballo 

-Rematar no tempo establecido 

-Participación en tarefas orais e 

escritas 

-Nivel de calidade nas intervencións 

(PROXECTO INDIVIDUAL) 

20% - Listas de control (si ou non) 

-Análise das producións do 

alumnado: libro, fichas, plásticas, 

musicais, motrices, outras 

. 

 

Traballo autónomo e 

participación en equipo 

(sempre o mesmo grupo 

según instruccións da Xunta 

de Galicia para combatir o 

COVID 19) 

-Interese por colaborar. 

-Respecto ao traballo dos compañeiros. 

-Respecto aos roles adxudicados. 

- Participación en Tarefas orais e 

escritas 

-Nivel de calidade nas intervencións 

-Mensaxe estruturada. 

-Uso de vocabulario e estruturas 

gramaticais apropiadas 

10% - Produtos finais 

-Listas de control (si ou non) 

-Rúbricas 

-Escalas de observación 

-Coavaliación e autoavaliación (ao 

final de cada unidade didáctica e 

de cada exame escrito, o 

alumando avaliarase a sí 

mesmo/a) 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA  



A metodoloxía é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas de maneira 

reflexiva e concienciada e planificadas polo mestre/a que permiten ao alumnado aprender e 

acadar os obxectivos establecidos. A metodoloxía é activa, baseada nas teorías comunicativas de 

ensinanza de idiomas, e polo tanto, na teoría do Construtivismo. Tendo en conta esta teoría, a 

aprendizaxe será interactiva e o alumnado participará de maneira activa aplicando os seus 

coñecementos previos e experiencia propia. Por outra banda, ofrece unha ligazón entre o 

mundo do alumnado e a lingua inglesa, promovendo unha aprendizaxe significativa. 

Neste nivel traballaremos tanto o aspecto oral como o escrito. Na parte oral trataremos de 

desenvolver as capacidades de comprensión e expresión orais tales como:  

 escoita e comprensión xeral de pequenos textos e historias, visualización de videos, 

preguntas sobre os mesmos, lectura en voz alta coa correcta pronuncia e entoación.  

 no apartado da escritura, esixiremos unha comprensión escrita propia dos textos deste 

nivel e unha correcta ortografía así como o coñecemento das normas básicas gramaticais. 

  daráselle moita importancia ao desenvolvemento da competencia comunicativa oral nos 

intercambios diarios da clase.  

A  metodoloxía será activa e integradora promovendo en todo momento a participación de todos 

os alumnos/as do grupo. Traballaremos sobre todo os contidos de cada unidade didáctica dado o 

actual panorama da pandemia mundial tendo en conta sempre as medidas de seguridade e 

hixiene establecidas polas Instruccións da Consellería de Educación para a actuación coordinada 

en materia de saúde pública con data 31 de Agosto de 2020,  dun xeito individualizado, pero 

tamén intentarase o intercambio de experiencias en pequeno grupo. A parte lúdica é tamén unha 

parte importante da metodoloxía. Así, por exemplo faremos uso de xogos interativos na pizarra 

dixital e outros xogos orais na aula. Asemade, iremos introducindo aspectos culturais dos países 

de fala inglesa  coa fin de que os nenos e nenas vaian desenvolvendo unha conciencia 

intercultural ampla que lles permita comparar, valorar e respectar outras culturas. Aqueles 

rapaces ou rapazas aos que lles custe máis o proceso de ensinanza e aprendizaxe, terán un 

reforzo por parte do mestre durante as sesións lectivas. No caso de precisar reforzo dende casa 

informarase aos pais e nais. A observación será continua e se terá moi en conta a participación, a 

actitude e o traballo diario do alumnado así como a colaboración cos compañeiros e compañeiras 

e o respecto a todos e todas e as normas. Dentro das metodoloxías a aplicar dentro da aula, 

pódese falar de Suggestopedia de Lozanov, na que o ambiente creado na aula facilita a 

aprendizaxe do idioma, do Total Physical Response de James Asher, método que utiliza o 

movemento físico para a adquisición do vocabulario principal, do Natural Approach e 

Communicative Language Teaching definidos por Wilkins e o Consello Europeo para poder 



estandarizar e concretar dun xeito unánime o que os cidadáns deben adquirir nun contexto 

determinado para poder desenvolverse no idioma inglés ao longo de todo o territorio europeo. 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 -Libros de texto “All about us 3” da editorial OXFORD, class book, activity book e BOOKLET 

 -Ipack e recursos dixitais interactivos propios do método 

 -Recursos audio-visuais como vídeos, cancións, story-boards, etc. sacados de distintas páxinas 

webs. 

 -Libros e fichas dos distintos libros propios do nivel para o traballo de reforzo ou de extensión 

(reinforcement and extension activities). 

-Posters, flashcards, libros de contos, xogos, audiobooks e recortables relacionados cos contidos 

dados. 

-Drama techniques, diversos diálogos escritos na aula para poder desenvolver nunha conversa 

que garde relación co estudado na unidade didáctica correspondente. 

9. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periódicamente, tanto para medir 

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el, introducir no 

proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe dos 

alumnos non responden para o que, a priori, non se espera deles).  Se asumimos que as 

competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e 

actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións máis 

reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe 

acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o 

grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a 

conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. En función do obxectivo que 

persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da avaliación sumativa, 

realizada en diferentes momentos do curso e que temos que identificar coas finais de avaliación e 

de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a 

inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre 

durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter 

orientador e de diagnóstico do ensino. Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se 

avalía o proceso de ensino do mestre polo que quedará incluído un procedemento de avaliación 

dos programas didácticos. 



Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten 

levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a 

observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas 

producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos 

escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, 

actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación 

sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non 

tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter unha clasificación insuficiente na 

ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que 

poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación. O currículo tamén establece uns 

criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que 

nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por 

competencias, dado que estes son moi xenéricos, debemos elexir as que nos sirvan como 

referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que 

chamamos indicadores. Para a súa referencia, se inclúe na seguinte sección (logo dos criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe) unha lista completa tanto dos criterios da avaliación 

como os indicadores de competencias clave.   

 Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o terceiro curso de Educación Primaria 

na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e 

conciencia intercultural, e son os seguintes: 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

- B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as 

comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias experiencias e 

articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente. 

 

- B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa. 



 

 

   Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

- B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de obxectos, así 

como de expresar os seus gustos e intereses, usando expresións e frases sinxelas e de 

uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or). 

 

- B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar 

confusións lingüísticas. 

 

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso 

diario. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese para o 

alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 

- B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, interrogacións e 

interrogacións. 

 

- B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

 

- B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía 

aceptable. 

 

- B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 



 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

 

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades individuais 

ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

 

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

 

- B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación propia da aula. 

 

- B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, posesión, número 

calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

 

- B5.6. Expresar a localización dos obxectos. 

 

- B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. 

 

- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

 

- B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

 

- B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. 

 

- B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 

modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 

 

- B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos 

sinxelos. 

 

- B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias. 

 

- B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os seus expoñentes 

máis habituais. 

 



Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións principais: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da 

lingua e conciencia intercultural. Recollemos a continuación o lexislado:   

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

- PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 

 

- PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e sinxelas 
e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen con imaxes e 
ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

 

- PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

 

- PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas breves nas 
que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

 

- PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 
 

- PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe compartido.  
 

 Bloque 2. Produción de textos orais 
 

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
 

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
chants) aprendidos a través de xogos. 

 

- PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 



 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual 
redundante e identifica os e as personaxes principais. 

 

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

 

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

 

- PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca de aula para a súa 
lectura guiada e respectando as súas normas de funcionamento. 

 

- PLB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

 

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 

 

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

 

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das demais (nome, 
apelido e idade...). 

 

- PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, 
por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales 
son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

 

- PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

 

- PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 
para a súa idade. 

 

- PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 



 

- PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, 
idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais. 

 

- PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

 

- PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes ilustrativas. 

 

- PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

 

- PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos. 

 

- PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos básicos. 

 

- PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples. 

 

- PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións máis habituais. 

 

- PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e 
dramatizacións etc. 

 

- PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir con 
léxico traballado traballado previamente de forma oral. 

 

- PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios 
lingüísticos en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas verbais e non 
verbais. 

 

- PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna. 

 

- PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e teñen outras 
culturas. 

 

- PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para avanzar no 
desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 



 Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluese un modelo denominado Rúbrica de Avaliación de 

competencias para cada unidade e para o curso completo que nos permite avaliar o grao de 

adquisición das competencias clave indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o 

alumno. Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación 

en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense unicamente as 

competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente nesa unidade; en cambio, 

no modelo proposto para a avaliación xeral inclúense tódalas competencias e tódolos seus 

indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en primeiro lugar, cada un 

dos indicadores ou aqueles nos que se centrou o mestre, obtendo deste xeito unha visión global 

da competencia para avaliala seguidamente. No proceso de avaliación identificamos cinco niveis 

de cualificación, e para o seu rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de 

menor a maior: Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo 

nos diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel 

alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben 

aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira.  

Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 

permitan obter uns datos concretos. No modelo propoñense os instrumentos que parecen máis 

indicados para a obtención destes datos, como poden ser: observación, proba escrita, proba oral, 

caderno de clase, portfolio. Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que 

incluímos no modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta 

materia e este curso son os que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, identificando palabras e frases esenciais relacionadas co seu entorno máis 

cotián. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese. 

CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais sobre temas familiares e de interese. 

CL1.5. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas e sinxelas coa visualización repetida do 

documento audiovisual. 



CL2. FALAR 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

CL4. LER 

CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando o sentido global dos mesmos. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos identificando a información máis importante. 

CL4.3. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos utilizando a información global e específica no desenvolvemento dunha tarefa. 

CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas intencións comunicativas. 

 

2. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en soporte dixital. 

CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 

3. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios bilingües visuais.   

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver problemas de comunicación. 

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.   

 

4. Competencias sociais e cívicas (SC) 

 



Indicadores 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de palabra. 

SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e mostra curiosidade e interese cara ás 

persoas que falan a lingua estranxeira. 

SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira. 

 

 



ELEMENTOS DA AVALIACION 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá (os deportes, os animais, as comidas 

preferidas), conectados cos propios intereses e 

coas propias experiencias e articulados con 

claridade e lentamente transmitidos de viva voz 

ou por medios técnicos que non distorsionen a 

mensaxe e conten co apoio visual 

correspondente. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información 

máis relevante en interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá.  

 

CL 

 

CL1.3. Capta o sentido global en textos orais sobre temas 

familiares e de interese. 

 

CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais 

sobre temas familiares e de interese. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, e a información máis relevante do texto. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións 

e presentacións breves e sinxelas e ben estruturadas 

sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen 

con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu 

significado. 

CL 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases esenciais relacionadas co 

seu entorno máis cotián. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos).  

 

CL 

AA 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación 

e entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

 

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 

interactivo para resolver problemas de comunicación. 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes 

sinxelas e conversas breves nas que participa que traten 

sobre temas familiares procedentes de diferentes 

CL CL1.3. Capta o sentido global en textos orais sobre temas 

familiares e de interese. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

medios de comunicación e da Internet. 

 PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións 

habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

  

 PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como 

medio de aprendizaxe compartido. 

  

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa 

contorna inmediata, de obxectos, así como de 

expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi 

frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 

conectores básicos (and/or).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B2.2. Participar de forma activa e comprensible 

en conversas que requiran un intercambio directo 

de información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda 

que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara 

e poida provocar confusións lingüísticas. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, chants) aprendidos a 

través de xogos. 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos e de uso diario 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos 

seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira 

axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 

coa entoación e pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente traballados de 

forma oral e de interese para o alumnado e conte 

con apoio visual en soporte papel ou dixital.   

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados previamente de 

forma oral.  

 

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando 

o sentido global dos mesmos. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, exclamacións, 

interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoio visual redundante e 

identifica os e as personaxes principais.  

 

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 

e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua 

estranxeira.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 

como usar dicionarios bilingües visuais.   

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

AA AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 

como usar dicionarios bilingües visuais.   

 PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións 

da biblioteca de aula para a súa lectura guiada e 

respectando as súas normas de funcionamento. 

  

 PLB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e 

aprender a través dos textos escritos. 

  

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un 

modelo dado, compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro, utilizando con 

razoable corrección as convencións ortográficas 

e os principais signos de puntuación, para falar 

de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata 

e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles.    

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con 

temas da súa vida cotiá traballadas previamente de 

forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos. 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable..    

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un 

modelo dado e respectando a estrutura gramatical 

coñecida.  

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas 

informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos 

e dos e das demais (nome, apelido e idade...). 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 

 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 

como usar dicionarios bilingües visuais. 

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre 

temas traballados en clase como, por exemplo, onde 

está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, 

que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

  

 PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de 

si mesmo/a e da súa contorna inmediata de xeito 

elemental. 

  

 PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, 

ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 

  

 PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

  

 

 

 

 

 

 



Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos 

e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, idade, 

actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre 

os demais.  

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos 

de participar en actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas (hello, goodbye, see you...).  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente. 

PLEB5.3. PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes ilustrativas.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SIEE1. Busca e recompila información sobre temas 

coñecidos en diferentes soportes. 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a 

súa contorna máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.    

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de 

obxectos. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación 

e entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a 

tamaño, cantidade, posesión,número calidades 

físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus 

desexos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel.    

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 

sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións máis habituais.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas 

básicas e os seus significados asociados.    

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados e dramatizacións, etc.  

 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación 

e entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. 

e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa 

idade e escribir con léxico traballado previamente de 

forma oral.  

 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais 

sobre temas familiares e de interese. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto 

de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un repertorio 

memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e 

respectuosa en intercambios lingüísticos en situacións 

rutineiras reais ou simuladas a través de respostas 

verbais e non verbais.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia 

contorna. 

CL CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases esenciais relacionadas co 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

SC seu entorno máis cotián. 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e concretos relacionados coas 

súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que 

falan outras linguas e teñen outras culturas. 

  

B5.14. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas do texto e os seus expoñentes 

máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 

  



 Avaliación da práctica docente 

O mestre avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que se 

inclúe a continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 

contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 

mellora tralos resultados académicos 

obtidos. 

Identificáronse as medidas de 

mellora a adoptar tralos 

resultados académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 

segundo os resultados 

académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de 

atención á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 

atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 

transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 

temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 

transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 

recuperación para os alumnos. 

Iniciouse o programa de 

recuperación para os alumnos 

que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 

recuperación eficaz para os 

alumnos que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 

materia establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 

obxectivos da materia 

establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 

materia establecidos para este 

curso. 

 



ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 

competencias clave relacionadas coa 

materia. 

Desenvolvéronse parte das 

competencias clave relacionadas 

coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 

das Competencias clave 

relacionadas con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 

satisfactoria. 

A práctica docente foi 

parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 

satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 

práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 

mellora para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 

deseñar un programa de mellora 

para a práctica docente. 

Deseñáronse programas de 

mellora para a práctica docente. 

 

     

     

     

     

     

     



10. Medidas de atención á diversidade. 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo a LOMCE é a atención para a 

diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos 

ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas 

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino.  

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía 

para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos 

ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención 

para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se 

deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás 

actividades propostas no libro do alumno e no caderno. O mestre escollerá a quen dirixir e 

propoñer algunhas actividades ou outras, e será consciente en todo momento destas diferenzas, 

non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de 

extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo 

potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de 

reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para 

que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de 

flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 

ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir 

nos contidos instrumentais ou nos materiais considerados como tales. Cando as adaptacións non 

son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno ou alumna podería 

deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de 

actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como actividades 

deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a 



alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero 

accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

11. Adaptación da programación didáctica ao contexto COVID 

Asemade, e tendo en conta as circunstancias provocadas polo confinamento e as medidas 

adoptadas pola Covid-19, durante todo o curso e con especial atención no primeiro trimestre 

intentarase reforzar os aspectos que non se puideron levar a cabo no curso anterior e que se 

describen a continuación na seguinte táboa. Tamén compre falar da educación a distancia que se 

vai levar a cabo no caso do peche dunha aula de terceiro ou de toda a escola por mor dos 

contaxios.   

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) 

Repaso dos estándares de 

aprendizaxe e competencias 

programados no período non 

presencial 

Reforzo e explicación dos estándares de aprendizaxe 

aprazados no curso 2019/2020 

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais). 

PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sitdown...).  

PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva cara 

á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.  

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos relacionadas 

cos temas traballados previamente de forma 

oral.  

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa 

súa imaxe e a súa vida cotiá 

 Previamente traballadas de forma oral. 

 PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura. 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á súa 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e 

dos e das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas preferencias) cunha 

pronuncia e entoación comprensibles.  

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde 

se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas …) e 

compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara 

ao diferente  

PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, 

sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 



idade con imaxes ilustrativas que clarifican o 

seu significado.  

PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando 

as fórmulas de cortesía básicas. 

 PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta 

e o que non lle gusta.  

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas 

moi simples. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (HAPPY, SAD, etc.) 

  

EDUCACION A DISTANCIA 

No caso de confinamento, corentena ou semipresencialidade, pero tamén para as clases 

presenciais no tocante ao seguimento das tarefas no fogar dun xeito virtual  e na procura de 

reducir o traslado do material do centro á casa, adaptaranse as seguintes medidas referentes á 

comunicación coas familias, a ensinanza a distancia e a avaliación das cuestións clave para 

poder superar a materia: 

 

Comunicación  coas familias: profesorado-familia/ familia-profesorado 

Avisos e 

consultas 

puntuais 

Titorías e reunión Boletíns/Notificacións oficiais 

E-mail e a 

plataforma virtual 

ClassDojo 

Vía telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

 

Comunicación  profesorado-alumno/ alumno-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado sen conexión 

Avisos/Consultas Chat de snappet 

Chat da aula virtual da escola 

Blog 

Vía telefónica (país) 

ClassDojo (país) 

Correo, email (país) 

 

Envío de tarefas e Aula virtual Libros no domicilio 



indicacións o 

alumnado 

Snappet 

Libro online (plataforma de Oxford 

Premium) 

Instruccións por escrito a recoller no 

centro (semanalmente) ou envío por 

email 

Instruccións no ClassDojo 

Entrega de 

tarefas ao 

docente 

Aula Virtual 

Snappet 

Libro Online (plataforma Oxford 

Premium) 

Retorno das tarefas a escola no día 

sinalado 

Videoconferencia Cisco Webex Webex (aplicación mobiles) 

 

A editorial Oxford ven de facilitar ás familias un código para poder acceder a plataforma virtual do 

libro de texto onde o alumnado poderá acceder as cancións, vídeos, xogos e actividades que se 

fan na aula dun xeito presencial. Como docente especialista na materia de inglés haberá unha 

coordinación coas titoras do grupo de 3º de Primaria para poder subir as tarefas de inglés no día 

sinalado para tal evento. No tocante a avaliación, ésta farase a través da plataforma virtual da 

escola onde se realizarán os formularios nun día determinado no que todo o alumnado deberá 

conectarse e completar un cuestionario (test, traballo individual, ficha interactiva e entrevista 

persoal) para poder acadar os obxectivos mínimos requeridos. Para poder superar a materia, no 

caso de peche total da escola, o alumnado deberá opter un 5 como mínimo nas probas propostas 

na aula virtual e ter realizadas todalas tarefas encomendadas do Activity Book. Deste xeito o 

criterio de avaliación sería como segue: 

Criterios de AVALIACION INDICADORES PORCENTAXE INSTRUMENTOS de 

AVALIACION 

Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

relacionadas con cada 

estándar de aprendizaxe 

 

-Superación controis ou test postos 

na aula vitrual 

-Superación das actividades 

propostas durante o posible 

confinamento e relacionadas cos 

contidos dados (interactive 

worksheets) 

 

 

 

40% 

 

Probas escritas : 

-cuestionarios 

-probas obxectivas 

-probas abertas 

-Probas orais e de lectura 

-Observación sistemática 

-Listas de control (si ou non) 

-Tarefas multimedia  

Participación activa na aula -participación nos foros 10% Observación sistemática: 



virtual -realización a tempo das propostas 

didácticas 

 

 

escalas observación 

 

 

Traballo diario e 

presentación do mesmo 

-Limpeza e orde. 

-Ritmo de traballo 

-Autonomía no traballo 

-Rematar no tempo establecido 

-Participación en tarefas orais e 

escritas 

 

50% -Análise das producións do 

alumnado: activity book e 

propostas colgadas na aula 

virtual. 

 

 

Aquel alumnado que non poida conectarse será avaliado da seguinte forma: 

a) Presentación a tempo dos traballos enviados (Activity book, proxectos e propostas) polo mestre 

a través dos medios disponibles (axuda do Concello ou recollida por parte do pai/nai ou titor legal 

no día concretado). Valor= 60% da Nota Final 

b) Completar un traballo específico (sustitúe o control escrito) relacionado cos contidos de cada 

unidade didáctica. Valor= 40% da Nota Final 

O alumnado con NEAE faráselle un seguimento individualizado en contacto estreito coas 

familias a través das plataformas establecidas adaptando as tarefas as súas necesidades 

individuais e tendo en conta o seu titor/a de aula quen porá en coñecemento (Webex, Abalar, 

móvil) das familias as distintas propostas que terían que acadar para ser avaliados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. ANEXOS. 

Perfil Competencial- 

PERFIL COMPETENCIAL 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE % 

 

PLEB 1.1 

 Comprende o sentido xeral e a información máis relevante 

en interaccións verbais con estructuras simples e léxico de 

uso cotiá 

 

4% 

 

PLEB 1.2 

Comprende os puntos principais de narracións e 

presentacións breves e sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiars ou do seu interese que conteñen imaxes que 

clarifiquen o seu significado 

 

2% 

 

PLEB 1.3 

Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais 

sinxelas (instruccións, indicacións, avisos e peticións) 

4% 

 

PLEB 1.4 

 Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e 

conversas  nas que participa sobre temas familiars 

procedentes de Internet ou de varios medios de 

comunicación. 

2% 

PLEB 1.5 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 3% 

PLEB 1.6  Valora as interaccións orais entre iguais 2% 

PLEB 2.1  Fai representacións moi breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a sí 

memo 

2% 

PLEB 2.3 Amosa unha actitude de escoita atenta 3% 

PLEB 2.4  Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e 2% 



breves (cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

PLEB 2.5 Amosa interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros 

3% 

PLEB 3.1 Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 

previamente traballados de xeito oral 

2% 

PLEB 3.2 Comprende a idea principal dunha historia sinxela 

acompañada de apoio visual e identifica as personaxes 

principais 

2% 

PLEB 3.3 Amosa interese pola lectura na lingua estranxeira 3% 

PLEB 3.4 Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión 

lectora 

2% 

PLEB 3.5 Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca 

da aula para a súa lectura guiada e respectando as súas 

normas de funcionamento 

3% 

PLEB 3.6 Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a 

través de textos escritos. 

2% 

PLEB 4.1 Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida 

cotiá traballadas previamente de xeito oral. 

2% 

PLEB4.2 Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e 

respectando a estructura grammatical coñecida 

2% 

PLEB4.3 Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura e 

cos seus intereses 

2% 

PLEB4.4 Completa un formulario en liña cos seus datos e os dos 

demais (nome, apelido, idade…) 

2% 

PLEB4.5 Responde de forma escrita a preguntas sobre temas 

traballados en clase (…) 

3% 



PLEB 4.6 Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo e da 

súa contorna inmediata dun xeito elemental. 

3% 

PLEB 4.7 Presenta os seus textos de forma coidada e ordenada, cunha 

caligrafía axeitada para a súa idade 

4% 

PLEB 4.8 Valora a lingua escrita como medio de comunicación 3% 

PLEB 5.1  Pregunta e responde para dar/obter información en 

conversas básicas (nome, idade, actividades favoritas) sobre 

sí mesmo e os demais 

2% 

PLEB 5.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedida e diríxese aos 

demais usando formulas de cortesía básica (hello, goodbye, 

see you…) 

3% 

PLEB 5.3 Identifica, asocial e menciona palabras e frases simples con 

imaxes ilustrativas 

3% 

PLEB 5.4 Expresa e identifica a localización básica de obxectos 2% 

PLEB 5.5 Expresa e identifica a localización básica de obxectos 2% 

PLEB 5.6 Estructura adecuadamente os elementos das oracións, 

mantén a concordancia de número e usa correctamente os 

nexus básicos 

3% 

PLEB 5.7 Diferenza preguntas e respostas simples 3% 

PLEB 5.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para 

desenvolverse nas interaccións máis habituais 

3% 

PLEB5.9 Participa activamente en xogos de letras, elaboracións de 

glosarios, ilustrados de dramatizacións, etc. 

2% 

PLEB5.10 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos 

sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral 

2% 



PLEB5.11 Participa  de forma activa, cooperadora e respectuosa en 

intercambios lingüísticos en situacións rutinarias reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non verbais 

3% 

PLEB5.12 Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna 2% 

PLEB5.13 Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas 

e teñen outras culturas 

4% 

PLEB5.15 Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios 

para avanzar no desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural 

4% 

 

Rúbrica de avaliación 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de 

comprensión: 

- Activación de 

coñecementos previos 

a partir de debuxos, 

mímica, preguntas... 

para á formulación de 

hipóteses sobre o que 

se vai escoitar en 

función dos 

interlocutores que 

participan na 

interacción e do 

contexto, en 

situacións de 

comunicación breves 

conectadas cos seus 

intereses e adaptadas 

a súa idade. 

- Interpretación das 

ideas principais 

expresadas en textos 

orais sinxelos a partir 

das súas experiencias 

e coñecementos. 

B1.1. Comprender o 

sentido xeral, e a 

información máis 

relevante en interaccións 

verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso 

cotiá (os deportes, os 

animais, as comidas 

preferidas), conectados 

cos propios intereses e 

coas propias 

experiencias e 

articulados con claridade 

e lentamente 

transmitidos de viva voz 

ou por medios técnicos 

que non distorsionen a 

mensaxe e conten co 

apoio visual 

correspondente. 

 

B1.2. Coñecer e aplicar 

as estratexias básicas 

máis adecuadas para a 

comprensión do sentido 

PLEB1.1. Comprende o 

sentido xeral e a 

información máis 

relevante en 

interaccións verbais, 

con estruturas simples 

e léxico de uso cotiá.  

CL 

 

        

PLEB1.2. Comprende 

os puntos principais de 

narracións e 

presentacións breves e 

sinxelas e ben 

estruturadas sobre 

temas familiares ou do 

seu interese, que 

conteñen con imaxes e 

ilustracións que 

clarifiquen o seu 

significado.  

CL 

 

        

PLEB1.3. Entende o 

que se lle di en 

situacións 

comunicativas habituais 

sinxelas (instrucións, 

CL         



- Captación da idea 

global e identificación 

de elementos máis 

relevantes en textos 

orais, con axuda de 

elementos lingüísticos 

e non lingüísticos do 

contexto. 

- Identificación e 

asociación de 

significados 

apoiándose no 

contexto, 

ilustracións... 

- Asociación de 

palabras e expresións 

con elementos 

paraverbais 

(entoación, pausas, 

énfases…) e non 

verbais (expresión 

facial, xestos...). 

- Seguimento verbal e 

non verbal de 

instrucións sinxelas en 

situacións 

comunicativas 

habituais. 

- Repetición, 

memorización 

comprensiva e 

observación de 

modelos, para a 

adquisición do léxico e 

expresións cotiás da 

lingua estranxeira.   

B1.2. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación: familiarización cos 

sons, pautas de ritmo e 

entoación característicos da 

lingua estranxeira, a través do 

modelo do mestre/a e de 

recursos audiovisuais. 

xeral, e a información 

máis relevante do texto. 

 

B1.3. Discriminar patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos nos 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

indicacións, peticións, 

avisos)..  

PLEB1.4. Identifica a 

información esencial de 

mensaxes sinxelas e 

conversas breves nas 

que participa que traten 

sobre temas familiares 

procedentes de 

diferentes medios de 

comunicación e da 

Internet. 

CL 

AA 

        

PLEB1.5. Entende o 

que se lle di en 

transaccións habituais 

sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, 

avisos). 

 

CL         

PLEB1.6. Valora as 

interaccións orais entre 

iguais como medio de 

aprendizaxe 

compartido. 

SC         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rúbrica da avaliación por competencias 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases esenciais relacionadas co 

seu entorno máis cotián. 

           

Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e 

entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta o sentido global en textos orais sobre temas 

familiares e de interese. 
           

Identifica informacións específicas en textos orais sobre 

temas familiares e de interese. 
           

Comprende globalmente e extrae información específica 

de situacións curtas e sinxelas coa visualización repetida 

do documento audiovisual. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada os 

elementos lingüísticos e paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa 

entoación e pronuncia axeitadas.   
           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 
           

LER            

Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando o 

sentido global dos mesmos. 
           



INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Le textos sinxelos sobre temas coñecidos identificando a 

información máis importante. 
           

Ler textos simples sobre temas coñecidos utilizando a 

información global e específica no desenvolvemento dunha 

tarefa. 

           

Le textos diversos sobre temas de interese.            

ESCRIBIR            

Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓXICA 
           

Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares.            

Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da 

vida cotiá empregando os gráficos estatísticos máis 

axeitados á situación, táboa ou gráfica. 

           

Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Recoñece as relacións entre algúns factores do medio 

físico (relevo, chan, clima, vexetación) e as formas de vida 

e actuacións das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Busca e recompila información sobre temas coñecidos en 

soporte dixital. 
           

Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua 

estranxeira. 
           

APRENDER A APRENDER            

Use algunhas estratexias para aprender a aprender, como 

usar dicionarios bilingües visuais.   
           

Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo 

para resolver problemas de comunicación. 
           



INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Valora a lingua estranxeira como ferramenta de 

aprendizaxe.   
           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 
           

Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar 

e mirar a quen fala, respectando o turno de palabra. 
           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas e mostra curiosidade e 

interese cara as persoas que falan a lingua estranxeira. 

           

Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua 

estranxeira. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR            

Busca e recompila información sobre temas coñecidos en 

diferentes soportes. 
           

Emprega estratexias sinxelas de planificación e 

comprobación do traballo realizado. 
           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Mostra curiosidade e interese por coñecer información 

sobre as persoas e a cultura dos países onde se fala a 

lingua estranxeira.  

           

Emprega técnicas artísticas para a presentación de 

proxectos ou documentos artísticos. 
           

Participa na elaboración de composicións grupais 

empregando diferentes recursos expresivos musicais e/ou 

escénicos. 

           

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN  

RELIXIÓN CATÓLICA 

3º CURSO 
 

MATERIAIS: 

-  Libro de texto . 

-  Material gráfico diverso (láminas, murais, cortos animación…). 

-  Fichas fotocopiables. 

-  Recursos informáticos. 

-  Biblia infantil. 

- CD de actividades , relatos bíblicos e cancións. 

 

SISTEMA  DE TRABALLO 

 

Empregaránse diversas estrátexias metodolóxicas no  desenvolvemento  

das tarefas: 

Os alumnos traballarán individualmente ou en grupos, dependendo das 

actividades. 

Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades 

individuais. 

Traballo en grupo cooperativo para traballar os principios do obxectivo 

grupal, independencia positiva e interacción cara a cara. 



Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

Exposición do profesorado. 

Utilización da PD. 

Utilización do ordenador. 

Para a realización das tarefas dedicaráse o tempo necesario na clase. 

 

Distribución dos contidos por trimestres: 

SON FELIZ COS TEUS 
REGALOS 

1.   A realidade 
que nos rodea 
como don para 
a nosa 
felicidade. 

2.   Resposta do 
home ao don de 
Deus. 

3.    Ruptura do 
home con Deus: 
Adán e Eva. 

4.   O relato bíblico 
«O paraíso na 
terra». 

5.   A Biblia e a 
arte: A Creación 
de Deus. 

6.   O valor da 
ecoloxía 

 
DESCUBRO A DEUS NO 
POBO DE ISRAEL 

1.   A vocación de 
Moisés para 
liberar o seu 
pobo.  

COÑEZO A VIDA DE 
XESÚS 
 
1.   O Bautismo de 
Xesús: comezo da 
misión. 
      2.   O relato bíblico 
«A parábola do bo 
samaritano». 
      3.    O valor de 
facer o ben. 
      4.   A Biblia e a 
arte: A parábola do bo 
samaritano. 
 
GRAZAS POLO TEU 
AMOR 
 

1.  A misión de 
Xesús é facer 
felices os 
homes. 

2.  O relato bíblico 
«O leproso 
agradecido». 

3.  O valor da 
caridade. 

4.  A Biblia e a 

DESCUBRO UNHA 
GRAN MISIÓN 
 

1. O valor da 
solidariedade. 

2. O relato bíblico 
«Xesús e a pesca 
milagrosa». 

3. A Biblia e a arte: A 
pesca milagrosa. 

4. A Igrexa 
continuadora da 
misión de Xesús. 

 
GÚSTAME A TÚA 
AMIZADE 

1. Os cristiáns 
expresan a 
amizade con Deus 
no diálogo con El 
e a través da súa 
vida. 

2. O relato bíblico 
«O profeta Daniel 
rézalle a Deus». 

3. A Biblia e a arte: 
Daniel no foso dos 



2.   O coidado de 
Deus co seu 
pobo: signos de 
amizade (a nube, 
o maná, a 
auga...). 

3.    O relato bíblico 
«A vida de 
Moisés». 

4.   A Alianza de 
Deus co pobo de 
Israel no Sinaí.  

5.   O valor da 
obediencia. 

6.   A Biblia e a arte: 
Moisés e os 
israelitas no 
deserto. 

CELEBRO O 
NACEMENTO DE 
XESÚS 
 

1. O valor da 
humildade. 

2. O relato bíblico 
«O Neno Xesús 
e os pastores». 

3. A Biblia e a arte: 
A adoración dos 
pastores ao 
Neno Xesús. 

4. A mensaxe 
cristiá do Nadal. 

 

arte: O leproso 
agradecido. 

 
SIGO A DEUS 
 

1. O seguimento de 
Xesús. Diferentes 
respostas á 
chamada de 
Xesús. 

   2. O valor da       
amabilidade. 
    3. A Biblia e a arte: A 
historia de Zaqueo. 
   4. O relato bíblico «A 
historia de Zaqueo». 
 
 

leóns. 
4. O valor da 

confianza. 
 
ESÍNASME A REZAR 

1.  O Nosopai, 
signo de 
pertenza á 
comunidade 
cristiá. 

2. O relato bíblico 
«Xesús ensina o 
Nosopai». 

3.  A Biblia e a arte: 
Xesús ensina a 
rezar. 

    4.  O valor do 
silencio. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

ÁREA/S CRITERIOS de 
*cualificación 

Indicadores 
(marcar o que proceda) 

Porcentaxe 
Instrumentos *avaliación 

 Consecución dos o Superación controis 30% o Probas escritas :  



obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave: 

- Nivel de lectura 
 

- Resolución de 
probas orais e 
escritas 

orais e escritos 
o Fluidez e velocidade 

lectora 
o Pronuncia, entoación 

e comprensión lectora 
o Corrección en 

exposicións orais 
 

(Maior 
importancia 

da 3ª 
avaliación 

na nota 
final) 

- cuestionarios 
- probas obxectivas 
- probas abertas 
- interpretación 

datos(gráficos...) 
o Probas orais e de lectura 
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 

10% 

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 

10% 

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, 
plásticas, musicais, motrices, 
outras 

o  

 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 

10% 

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 
 

10% 

o Produtos finais 
o Listas de control (si ou non) 
o Rúbricas 
o Escalas de observación 
o  
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