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1.Introdución e contextualización 
 

Esta programación desenvolverase no 4º nivel de educación primaria do CEIP 

Portofaro, para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 48 alumnos/as divididos en dous grupos 

de 24 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. 

Ás áreas de lingua contribúen especialmente á formación da competencia 

lingüística pero tamén axudan ao resto das competencias. 

CMCT - Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e ilustracións coa 
información que aparece no texto 

CD - Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas 
ideas en diversas situacións de comunicación: diálogos, 
exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, 
cando cumpra, das TIC. 

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

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

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

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

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

- Utiliza as TIC para a procura e tratamento guiado da información 
- Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar 



información, buscar imaxes, crear táboas e gráficas etc. 
- Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos 

didácticos ao seu alcance e propios da súa 

idade como apoio e reforzo da aprendizaxe. 
CAA - Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas 

actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectiva. 
- Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios 

axeitados aos seus gustos e intereses. 
- Elabora, imitando modelos, textos orais breves e 
sinxelos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 
- Organiza o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos 

(narrar, expoñer, describir e dialogar). 
- Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e 
aprender: escoita, recollida de datos, pregunta e repregunta. 
- Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para 

recoller información. 

- Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís 
procedentes dos medios de comunicación 

CSC - Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa 
claridade. 

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

- Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas 
ideas en diversas situacións de comunicación: diálogos, 
exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando 
cumpra, das TIC. 

 

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

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

 

CCE - Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas 
- Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e 

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

 

- Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados a súa 
idade: contos, poemas, cancións. 

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

 

4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO 



- Expresar ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa 

claridade. 

- Aplicar as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas, participación respetuosa. 

- Integrar recursos verbais e non verbais para comunicarse nas 

interaccións orais. 

- Expresarse cunha pronunciación e unha dicción correctas. 

- Participar de xeito adecuado en diálogos e exposicións. 

- Participara activamente nas tarefas de aula. 

- Utilizar o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con 

progresiva precisión nos diferentes contextos. 

- Comprender de forma global a información xeral de textos orais de uso 

habitual. 

- Utilizar de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller 

información. 

- Transformar en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando 

modelos. 

- Resumir de forma global entrevistas, noticias e debates infantís 

procedentes de medio de comunicación. 

- Escribir, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e 

social. 

- Escribir textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión 

básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

- Presentar os textos con caligrafía clara e limpa. 

- Coñecer as normas gramaticais básicas. 

- Interpretar intuitivamente, a linguaxe figurada en textos literarios. 

 

 

 

 



5. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 
 

Lingua Castelá e Literatura 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 a 

 c 

 e 

 B1.1. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; escucha; respeto al turno de 

palabra; y entoación adecuada; respeto por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los y de las 

demás. 

 B1.1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o y 

espontáneas, respetando las normas 

de la comunicación: turno de palabra, 

escuchar. 

 LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamientos, opiniones, 

sentimentos con cierta claridad. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.1.2. Aplica las normas social comunicativas: 

escucha atenta, espera de turnos, participación 

respectuosa. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 e  B1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no 

verbales. 

 B1.2. Reconoce la información verbal y 

no verbal de los discursos orales y la 

integra en las producciones propias. 

 LCB1.2.1. Integra recursos verbales y no verbales 

para comunicarse en las interacciones orales, 

dándole valor complementario a estos. 

 CCL 

 LCB1.2.2. Se expresa con una pronunciación y una 

dicción correctas: articulación, ritmo, y entonación. 

 CCL 

 a 

 b 

 e 

 B1.3. Participación en situación de comunicación, 

espontáneas y dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente. 

 B1.3. Expresarse con coherencia 

básica de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en 

diferentes situaciones. 

 LCB1.3.1. Participa activamente y con coherencia en 

la secuencia de sus ideas en diversas situaciones de 

comunicación: 

 - diálogos 

 -exposiciones orales según modelo y guiadas, con 

ayuda, cuando proceda, de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 LCB1.3.2. Participa activamente en las tareas de 

aula, cooperando en situación de aprendizaje 

compartido. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 e  B1.4. Deducción de las palabras por el contexto. Interés por 

la ampliación del vocabulario. Creación de redes semánticas 

sencillas. 

 B1.4. Hacer hipótesis sobre el 

significado de palabras sencillas a 

partir de su contexto de uso. 

 LCB1.4.1. Utiliza el vocabulario acomodado su edad 

para expresarse con progresiva precisión en los 

diferentes contextos de comunicación. 

 CCL 

 LCB1.4 2. Diferencia por el contexto el significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas en textos 

significativos. 

 CCL 

 b 

 e 

 B1.5. Comprensión global y específica de textos orales de 

diversa tipología atendiendo a la forma del mensaje 

(descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y su 

intención comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos) 

 B1.5. Reconocer el tema y las ideas 

principales de los textos orales 

sencillos. 

 LCB1.5.1. Comprende de forma global la información 

general de textos orales de uso habitual, del ámbito y 

escolar y social, identifica el tema y selecciona las 

ideas principales. 

 CCL 

 CAA 

 LCB1.5.2. Reconoce la tipología de textos orales 

sencillos de diversa tipología atendiendo a la forma 

del mensaje (descriptivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) y su intención comunicativa (informativos, 

literarios y prescriptivos). 

 CCL 

 CAA 

 LCB1.5.3. Responde preguntas correspondientes a la 

comprensión literal. 

 CCL 

 LCB1.5.4. Utiliza la información recogida para llevar a 

cabo diversas actividades en situación de aprendizaje 

individual o colectiva. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



    
 CSIEE 

 b 

 e 

 B1.6. Reproducción de textos adecuados al nivel que 

estimulen su interés. 

 B1.6. Reproducir textos adecuados a 

su edad, sus gustos e intereses, 

utilizando con creatividad las distintas 

estrategias de comunicación oral. 

 LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos 

literaios o no literarios adecuados a sus gustos e 

intereses. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 *b 

 e 

 B1.7. Producción de textos orales de diversa tipoloxía segun 

su formato e intención comunicativa 

 B1.7. Producir textos orales breves 

sencillos de los géneros más 

habituales imitando modelos 

adecuados a su nivel 

  LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos,textos orales 

breves y sencillos atendiendo a la forma del mensaje 

(descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y 

su intención comunicativa (informativos, literarios y 

presciptivos). 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB1.7.2. Organiza el discurso acomodándose a los 

diferentes modos discursivos (narrar, exponer, 

describir y dialogar) 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B1.8. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 

instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar. 

 B1.8. Utilizar de manera efectiva el 

lenguaje oral: escuchar con atención, 

recoger datos, preguntar y repreguntar 

 LCB1.8.1. Emplea de manera efectiva el lenguaje oral 

para comunicarse y aprender: escucha, recogida de 

datos, pregunta y repregunta. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 *b 

 d 

 e 

 B1.8. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 

instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos y preguntar. 

 B1.9. Valorar los medios de 

comunicación social como instrumento 

de aprendizaje y de acceso a 

informaciones y experiencias de otras 

personas. 

 LCB1.9.1. Utiliza de manera guiada los medios 

audiovisuales y digitales para recoger información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB1.9.2. Transforma en noticias hechos cotidianos 

próximos a su realidad, imitando modelos. 

 CCL 

 CSC 

 LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, 

noticias y debates infantiles procedentes de los 

medios de comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 e  B2.1. Lectura en silencio y en voz alta de distintos tipos de 

texto adecuados a su nivel. 

 B2.1. Leer en voz alta y en silencio, 

diferentes textos. 

 LCB2.1.1. Lee en silencio y en voz alta, sin dificultad 

y con cierta expresividad, diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad 

 CCL 





 e  B2.2. Comprensión global específica de distintos tipos de 

texto atendiendo la forma del mensaje (descriptivos, 

narrativos, dialogados, expositivos) y su intención 

comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos). 

 B2.2. Comprender distintos tipos de 

textos adaptados a la edad y utilizando 

la lectura como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía. 

 LCB2.2.2. Resume textos leídos, de diferente 

tipología, adecuados su edad y reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales. 

 CCL 

 CAA 



 e  B2.3. Utilización de estrategias para la comprensión lectora 

de textos: consideración del título y de las ilustraciones. 

Identificación de palabras clave. Relectura. Anticipación de 

hipótesis de significado por el contexto. Reconocimiento 

básico de la tipología textual. Uso del diccionario. 

 B2.3. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos sencillos de 

diversa tipología. 

 LCB2.3.1. Formula hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir del título y de las ilustraciones 

redundantes. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.2. Identifica las palabras clave de un texto.  CCL 

 CAA 

 LCB2.3.3. Activa conocimientos previos ayudándose 

de ellos para comprender un texto. 

 CCL 

 CCA 

 LCB2.3.4. Relaciona de manera global, la información 

contenida en los gráficos e ilustraciones con la 

información que aparece en el texto. 

 CCL 

 CMCT 

 CCA 

 LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuales sencillos.  CCL 

 CCA 

 LCB2.3.6. Se inicia en la utilización autónoma del 

diccionario en distintos soportes, en su trabajo 

escolar. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.4. Gusto por la lectura. 

 B2.5. Selección de libros segundo el gusto personal. 

 B2.6. Lectura de los libros establecidos en el Plan lector. 

 B2.4. Leer por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica un tiempo semanal para la lectura 

voluntaria de diferentes textos. 

 CCL 

 *b 

 e 

 i 

 B2.6. Lectura de los libros establecidos en el Plan lector. 

 B2.7. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y 

utilización de la misma cómo fuente de aprendizaje y de ocio. 

 *B2.5. Utilizar fuentes y soportes 

existentes en la biblioteca para 

seleccionar y recoger información, 

ampliar conocimientos y aplicarlos en 

los trabajos personales. 

 LCB2.5.1. Consulta biblioteca,de manera guiada, de 

diferentes fuentes boibliográficas y textos en soporte 

informático para obtener información para realizar 

trabajos individuales o en grupo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.5.2. Localiza en la biblioteca de aula y centro 

lecturas idóneas a su gusto personal e intereses, 

aplicando las normas básicas de funcionamiento de la 

misma. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.5.3. Identifica el argumento de lecturas 

realizadas dando cuenta de algunas referencias 

bibliográficas: autor o autora y género. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 B2.8. Iniciación a la creación de la biblioteca personal.  B2.6. Muestra interés por mantener 

una biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Cuida, conserva y organiza sus libros.  CCL 

 CSC 



 e     

 a 

 e 

 B2.9. Identificación y valoración crítica de los mensajes y 

valores transmitidos por el texto. 

 B2.7. Identifica la estructura 

organizativa de diferentes textos 

leídos, centrándose en la 

interpretación de su significado. 

 LCB2.7.1. Diferencia entre información y publicidad.  CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.7.2. Formula hipótesis sobre la finalidad de 

textos de tipología evidiente a partir de su estructura y 

de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 e 

 i 

 B2.10. Utilización guiada de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para la búsqueda y tratamiento 

guiado de la información. 

 B2.8. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para la 

búsqueda y tratamiento guiada de la 

información. 

 LCB2.10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 

comunicación para la prelectura y tratamiento guiado 

de la información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 b 

 e 

 B3.1. Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experencias y necesidades 

 B3.2. Cohesión del texto: mantenimiento del 

tiempo verbal, puntuación. 

 B3.3. Aplicación de las normas ortográficas. 

Acentuación. 

 B3.1. Producir textos según un modelo con 

diferentes intenciones comunicativas, aplicando 

las reglas ortográficas y cuidando la caligrafía, 

orden y presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sencillos del 

ámbito escolar y social: atendiendo a la forma de la mensaxe 

(descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y su 

intención comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos) 

diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, cuentos, folletos 

informativos, narraciones, textos científicos, anuncios 

publicitarios, recetas, instrucciones, normas…. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB3.1.2. Escribe textos, organizando las ideas utilizando 

elementos de cohesión básicos y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas básicas. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.1.4. Presenta sus textos con caligrafía clara y limpieza: 

evitando riesgos, inclinación de líneas etc. 

 CCL 

 CAA 

 b  B3.4. Valoración de la propia producción  B3.2. Valorar su propia producción escrita, así  LCB3.3.1. Pone interés y se esfuerza por escribir  CCL 



 e escrita, así como de la producción escrita de 

sus compañeros. 

como la producción escrita de sus compañeros. correctamente  CSC 

 CCL 

 CAA 
 b 

 e 

 B3.5. Valoración de la propia producción 

escrita, así como de la producción escrita de 

sus compañeros. 

 B3.6. Realización de dictados. 

 B3.3 Buscar un avance progresivo en el uso de 

la lengua escrita. 
 LCB3.3.2. Reproduce textos dictados  CCL 

 b 

 e 

 B3.7. Normas y estrategias para la 

producción de textos: planificación (función, 

destinatario, generación de ideas, 

estructura...) 

 B3.8. Textualización en frases con 

secuencia lineal. 

 B3.9. Revisión y avance del texto. 

 B3.4. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura. 

 LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sencillos, borradores 

que muestran: la generación y selección de ideas, la revisión 

ortográfica y la secuencia coherente del escrito. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B3.10. Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles publicitarios. Anuncios. 

Cómics. 

 B3.5. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas de su interés. 

 LCB3.5.2. Elabora con creatividad textos breves de su interés: 

cuentos, anuncios, rimas, canciones, cómics, carteles, 

ilustrándolos para facilitar su compresión o mejorar su 

presentación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 B3.11. Uso del lenguaje no discriminatorio y 

respectuoso con las diferencias. 

 B3.6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y perjuicios. 

 LCB3.6.1. Se expresa por escrito, utilizando de manera 

habitual, un lenguaje no sexista y respectuoso con las 

diferencias. 

 CL 

 CSC 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 *b 

 e 

 B4.1. La palabra. La sílaba. Diptongos e 

hiatos. 

 B4.2. Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de su 

uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, pronombres y 

artículos). Características y uso de cada 

clase de palabra. 

 B4.3 Conjugación de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes 

 B4.1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario (formación y 

significado de las palabras y campos 

semánticos), así como las reglas de ortografía 

para favorecer una comunicación más eficaz. 

 LCB4.1.1. Conoce y reconoce las categorías gramaticais por 

su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir al 

nombre, expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados. 

 CCL 

 LCB4.1.2. Utiliza con corrección los tiempos simples y 

compuestos en las formas personales y no personales del 

modo indicativo y subjuntivo de los verbos al producir textos 

orales y escritos. 

 CCL 

 LCB4.1.3. Diferencia familias de palabras.  CCL 



 b 

 e 

 B4.2. Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de su uso 

en situaciones concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, pronombres y artículos). 

Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 B4.4. Vocabulario. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. 

 B4.5. Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes oracionales: 

la oración simple, sujeto y predicado. 

 B4.6. Reconocimiento y uso de algunos 

conectores textuales básicos. 

 B4.2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

 LCB4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, 

polisémicos o frases hechas en la expresión oral y escrita. 

 CCL 

 LCB4.2.2. Reconoce prefijos y sufijos y es capaz de crear 

palabras derivadas. 

 CCL 

 LCB4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras 

en un texto. 

 CCL 

 LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oraciones 

al producir textos orales y escritos. 

 CCL 

 LCB4.2.5. Reconoce la oración simple, distingue sujeto y 

predicado. 

 CCL 

 b 

 e 

 B4.7. Uso eficaz del diccionario para 

ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical. 

 B4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 

a través de los textos. 

 LCB4.3.1. Se inicia en el conocimiento de la estructura del 

diccionario y en su uso para buscar el significado de diferentes 

tipos palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LCB4.3.2. Selecciona la acepción correcta segun el contexto 

de entre las varias que le ofrece el diccionario. 

 CCL 

 CAA 

 LCB4.3.3. Utiliza las normas ortográficas básicas en sus 

producciones escritas. 

 CCL 

 b 

 e 

 *B4.8. Clases de nombres: comunes, 

propios, individuales, colectivos, concretos y 

abstractos. 

 *B4.9. Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos de puntuación. 

 B4.10. Las relaciones gramaticais 

Reconocimiento y explicación reflexiva de 

las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del 

grupo nominal. 

 B4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

 LCB4.4.1. Utiliza las diferentes clases de palabras para 

elaborar el discurso. 

 CCL 

 CAA 

 LCB4.4.2. Utiliza correctamente las normas de concordancia 

de género y de número en la expresión oral y escrita. 

 CCL 

 LCB4.4.3. Aplica las normas de acentuación y clasifica las 

palabras de un texto. 

 CCL 

 LCB4.4.4. Usa los signos de puntuación al producir textos 

escritos. 

 CCL 

 LCB4.4.5. Aplica las normas de uso de la tilde en sus textos 

escritos. 

 CCL 

 LCB4.4.6. Utiliza una sintaxis básica en las producciones y 

escritas propias. 

 CCL 



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 e  B5.2. Lectura guiada de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

 B5.3. Lectura comentada de poemas, 

relatos y obras teatrales. 

 B5.4. Identificación de recursos literlarios. 

 B5.5. Distinción entre cuento y leyenda. 

Conocimiento de leyendas españolas y de 

otros países. 

  B5.2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos literarios 

narrativos,líricos y dramáticos en la práctica 

escolar y reconocer e interpretar algunos 

recursos básicos del lenguaje literario y 

diferencia de las principales convenciones 

formales de los géneros. 

 LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas y comentadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual. 

 CCL 

 CCEC 

 e  B5.4. Identificación de recursos literarios.  B5.3. Conocer y valorar los recursos literarios de 

la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, 

refranes y adivinanzas 

 LCB 5.3.1. Utiliza, de manera guiada, comparaciones, 

aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literaríos. 

 CCL 

 CCEC 

 *b 

 e 

 B5.6. Creación de textos literarios en prosa 

o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

  B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 

literarios en prosa o en verso, con sentido 

estético y creativilad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales. 

 LCB 5.4.1. Crea, con ayuda, sencillos textos literarios 

(cuentos, poemas, canciones y sencillas obras teatrales) a 

partir de pautas o modelos dados. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a, 

 b 

 e 

 B5.7. Comprensión memorización y recitado 

de poemas con el ritmo, y entonación y 

dicción adecuados. 

 B5.5. Reproducir textos literaríos breves y 

sencillos y adaptados a la edad. 

 LCB 5.5.1. Memoriza y reproduce sencillos textos orales 

adecuados a su edad: cuentos, poemas, canciones. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 e 

 j 

 B5.8. Dramatización y lectura dramatizada 

de textos literarios. 

 B5.6. Participar con interés en dramatizaciones 

de textos literarios adaptados a la edad. 

 LCB 5.6.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en 

grupo de textos literarios acomodados a su edad. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 *d 

 e 

 B5.9. Valoración de la literatura en cualquier 

lengua (mayoritaria, minoritaria o 

minorizada) como vehículo de comunicación 

y como recurso de gozo personal. 

 B5.7. Valorar la literatura en cualquier lengua, 

especialmente en lengua gallega, como 

vehículo de comunicación y como recurso de 

gozo personal. 

 LCB 5.7.1. Valora la literatura en cualquier lengua, 

especialmente en lengua gallega, como vehículo de 

comunicación y como recurso de gozo personal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 



Durante o 1º Trimestre traballaranse os seguintes aspectos que non puideon abordarse no 

3º trimestre do curso 19-20 por causa do peche de centros decretado polas autoridades 

educativas e estatais por mor da pandemia de COVID-19.  

Estándares aprazados s ao 1º trimestre 20/21 

LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental, utilizando nexos 

básicos. 

LCB2.2.1 Resume, respondendo a preguntas e refectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

LCB3.3.2 Uníciase na utilización do dicionario de xeito guiado 

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. 

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: 

Comunicación coas familias. Profesorado familia / familia -profesorado 

Avisos e consultas 

puntuais 

Titorías e reunións Boletíns/ notificacións oficiais 

Correo-e 

classDojo 

 

Telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

 

 

  



Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

 

chat de Aula virtual 

 

Blog 

Telefónico ( a través de pais)  

Classdojo (a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao 

alumnado 

Aula Virtal 

 

Snappet 

 

libro online (nos dispoñibles)  

 

Blog 

 

Libros no domicilio 

 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e 

semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Instruccións en ClassDojo 

 

Entrega de tarefas ao 

profersorado 

Aula virtual  

 

snappet 

 

libro online (nos dispoñibles) 

 

No centro, acordarase día (para ausencias 

prolongadas).  

Á reincorporación ( para ausencias breves)  

videoconferencias Cisco webex Cisco webex (móbil) 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

alumno 

Material impreso (fichas de traballo e reforzo,...). Os recursos TICs. 

A biblioteca do centro e a biblioteca de aula, 

Recursos persoais (os titores/as e especialistas do centro). 

Snappet e aula virtual  
 



8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 CRITERIOS de 
*cualificación 

Indicadores 
(marcar o que proceda) 

Porcenta 
xe 

Instrumentos *avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos 

mínimos e 

desenvolvemento 

das 

competencias 

clave: 

- Resolución 

de 

probas 

orais e 

escritas 

 Superación controis 

orais e escritos 
 Comprensión lectora 
 Corrección en 

exposicións orais 
o 

 

30% 
(Maior 

importa 

ncia da 

3ª 

avaliaci 

ón na 

nota 

final) 

 Probas escritas : 
o cuestionarios 
o probas obxectivas 
o probas abertas 
o interpretación 

datos(gráficos...) 
 Rúbricas 
 Observación sistemática 
 Listas de control (si ou non) 
 Tarefas multimedia 

o 

 Participación activa na 

aula 
 Petición de palabra 
 Respeto de turnos 
 Preguntas realizadas 

 

 

10% 

 Observación sistemática: escalas 

observación 
 Listas de control (si ou non) 
 Debates 
 Asamblea 

o 

 Atención, esforzo e 

interese 
 Actitude nas 

explicacións 
 Esforzo e superación 
 Interese 
 Atención e 

concentración 

 

 

15% 

 Observación sistemática 
 Escalas de observación 
 Rexistro anecdótico 
 Listas de control (si ou non) 

o 

 Comportamento na 

aula e respecto das 

normas 

 Cumprimento de 

normas 
 Actitude en clase 
 Respecto aos demais 
 Coidado do material 

 

 

15% 

 Observación sistemática 
 Escalas de observación 
 Rexistro anecdótico 
 Entrevistas 

o 

 Traballo diario e 

presentación do 

mesmo 

 Limpeza e orde en 

libretas e traballos 
 Caligrafía 
 Autonomía no traballo 
 Respecto de 

normas 

ortográficas 

básicas 
 Rematar no 

tempo 

establecido 

 

 

 
20% 

 Listas de control (si ou non) 
 Análise das producións do 

alumnado: libro, fichas, plástica e 

outras 



 Traballo de 

investigación 
 Amosar curiosidade 
 Capacidade de 

razonamento e 

deducción 
 Habilidades na 

búsqueda de 

información 
 Exposición oral 
 Tratamento da 

información 

 

 

5% 

 Rúbricas 
 Análise das producións 
 Análise dos procesos 

 Traballo en equipo  Interese por colaborar 
 Respecto polos 

roles 

adxudicados 

para cada 

actividade 

 

 

5% 

 Produtos finais 
 Listas de control (si ou non) 
 Rúbricas 
 Escalas de observación 

 

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 

- 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 Modo 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 

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 DE LINGUA GALEGA 

 

 

 

 

Mª José Vidal Dopazo 

Mª Luisa Mosquera Seijo 

 



 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Esta programación desenvolverase no 4º nivel de educación primaria do CEIP Portofaro, 

para o curso 2020/21. 

O alumnado total para este nivel é de 48 alumnos/as divididos en dous grupos de 24 

nenos/as respectivamente. En ambas clases, hai alumnado que está recibindo apoio tanto 

dentro como fóra pero siguen o currículo do global da clase. 

O alumnado procede dun contexto semiurbano, con familias castelán falantes no 99% dos 

casos e que ademais presentan certos prexuizos cara a esta lingua polo que hai que incidir 

dentro desta área no aspecto sociolingüístico máis que no gramatical. 

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. 

Supoñen a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emocións e outros componentes sociais e de comportamento que se movilizan 

conxuntamente para lograr unha acción eficaz que é conseguir que o alumnado resolva 

problemas da vida diaria. 

Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, xa que integran aprendizaxes procedentes 

de diversas disciplinas 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 

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos  da etapa de primaria pero sinalamos uns 

obxectivos básicos para este curso. 

Como obxectivos concretos para este curso propoñemos os seguintes: 

- Comprender a información xeral e relevante de textos escritos ampliando 

progresivamente o seu vocabulario. 



- Comprender información relevantes e específicas moi evidentes de documentos 

audiovisuais sinxelos. 

- Participar nunha conversa entre iguais, utilizando a linguaxe na forma correcta. 

- Elaborar e producir textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

- Participar nos traballos en grupo  

- Respectar as ideas dos demais. 

- Ler textos sinxelos en voz alta, alcanzando progresivamente a velocidade axeitada. 

- Utilizar cada vez máis as regras ortográficas básicas. 

- Valorar textos breves e sinxelos da literatura galega como fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de disfrute persoal. 

 



 

 

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

 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

COMP. C. 

 a 
 e 

 B1.1. Comprensión de 
textos orais procedentes da 
radio, da televisión ou da 

 B1.1. Comprender o 
sentido global de 
textos orais 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais dun texto xornalístico 
oral informativo dos medios de 

 CCL 
 CAA 



 internet, con especial 
incidencia na noticia, para 
obter información xeral 
sobre feitos e 
acontecementos que 
resulten significativos e 
elaboración dun resumo. 

informativos dos 
medios de 
comunicación 
audiovisuais emitidos 
con claridade, de 
xeito directo e estilo 
sinxelo. 

comunicación audiovisual, 
emitido de xeito claro, directo e 
sinxelo. 

 

 LGB1.1.2. Elabora un breve 
resumo dun texto oral. 

 CCL 
 CSC 

 b 
 d 
 e 
 i 
 o 

 B1.2. Uso guiado de 
documentos audiovisuais 
para obter e relacionar 
informacións relevantes para 
aprender. 

 B1.2. Utilizar de xeito 
guiado documentos 
audiovisuais 
valorándoos como 
instrumento de 
aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. Accede de xeito 
guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter 
a información necesaria para 
realizar traballos ou completar 
información. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSC 

 a 
 b 
 c 
 e 
 o 

 B1.3. Comprensión e 
produción de textos orais 
breves para aprender e para 
informarse, tanto os 
producidos con finalidade 
didáctica como os de uso 
cotián, de carácter informal 
(conversas entre iguais e no 
equipo de traballo) e dun 
maior grao de formalización 
(exposicións da clase ou 
debates). 

 B1.3. Comprender e 
producir textos orais 
propios do uso cotián 
ou do ámbito 
académico. 

 LGB1.3.1. Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas 
propostas propias. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSEIEE 

 LGB1.3.2. Sigue unha 
exposición da clase e extrae o 
sentido global. 

 CCL 
 CAA 

 LGB1.3.3. Elabora e produce 
textos orais (explicacións 
sinxelas, exposicións, 
narracións...) presentando 
coherentemente a secuencia de 
ideas, feitos, vivencias e as súas 
opinións e preferencias, 
utilizando o dicionario se é 
preciso. 

 CCL 
 CSIEE 
 CAA 



    LGB1.3.4. Participa no traballo 
en grupo, así como nos debates. 

 CCL 
 CSIEE 
 CAA 
 CCL 

 a 
 c 
 e 

 B1.4. Actitude de escoita 
adecuada e respecto das de 
quen fala sen interrupcións 
inadecuadas. 

 B1.4. Manter unha 
actitude de escoita 
activa, deixando falar 
os demais, sen 
anticiparse ao que 
van dicir e 
respectando as súas 
opinións. 

 LGB1.4.1. Atende as 
intervencións dos e das demais 
en actos de fala orais, sen 
interromper. 

 CCL 
 CSC 

 LGB1.4.2. Respecta as opinións 
da persoa que fala. 

 CCL 
 CSC 

 a 
 c 
 d 
 e 
 o 

 B1.5. Participación e 
cooperación nas situacións 
comunicativas habituais 
(informacións, conversas 
reguladoras da convivencia, 
debates, discusións ou 
instrucións) con valoración e 
respecto das normas que 
rexen a interacción oral 
(petición e quendas de 
palabra, mantemento do 
tema, respecto ás opinións 
das demais persoas, papeis 
diversos no intercambio 
comunicativo, ton de voz, 
posturas e xestos 
adecuados). 

 B1.5. Participar nas 
diversas situacións de 
intercambio oral que 
se producen na aula 
amosando valoración 
e respecto polas 
normas que rexen a 
interacción oral. 

 LGB1.5.1. Respecta as quendas 
de palabra nos intercambios 
orais. 

 CCL 
 CSC 
 CAA 

 LGB1.5.2. Respecta as opinións 
das persoas participantes nos 
intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de 
empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro 
da escola ou fóra dela. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 LGB1.5.3. Emprega unha 
postura e xestualidade adaptada 
ao discurso, para reforzalo e 
facilitar a súa comprensión. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 LGB1.5.4. Exprésase cunha 
pronuncia e dicción correctas: 
articulación e volume. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 



    LGB1.5.5. Participa na conversa 
formulando e contestando 
preguntas. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
 CAA 

 a 
 b 
 e 
 o 

 B1.6. Uso de estratexias 
elementais para comprender 
e facer comprender as 
mensaxes orais: ton de voz, 
entoación, xestualidade e 
uso de nexos básicos. 

 B1.6. Amosar 
interese por 
expresarse en público 
coherentemente, 
usando nexos 
básicos adecuados e 
presentando 
estratexias 
elementais para facer 
comprender a 
mensaxe. 

 LGB1.6.1. Planifica e elabora un 
discurso oral coherente, na 
secuencia de ideas ou feitos 
utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade. 

 CCL 
 CAA 

 LGB1.6.2. Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando algúns 
nexos básicos. 

 CCL 

 LGB1.6.3. Amosa un discurso 
oral claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da 
lingua galega. 

 CCL 
 CCEC 

 d 
 e 

 B1.8. Utilización de 
estratexias para potenciar a 
expresividade das 
mensaxes orais. 

 B1.8. Reforzar a 
eficacia comunicativa 
das súas mensaxes 
orais, coa utilización 
de elementos propios 
da linguaxe xestual. 

 LGB1.8.1. Utiliza a 
expresividade corporal para 
reforzar o sentido das súas 
producións orais. 

 CCL 
 CCEC 
 CSC 
 CAA 

 b 
 d 
 e 
 o 

 B1.9. Actitude de 
cooperación e de respecto 
en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

 B1.9. Amosar 
respecto e 
cooperación nas 
situacións de 
aprendizaxe en 
grupo. 

 LGB1.9.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 



 e  B1.10. Interese por 
expresarse oralmente coa 

 B1.10. Interesarse 
por amosar unha 

 LGB1.10.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 

 CCL 
 CAA 



 pronuncia e coa entoación 
adecuadas. 

pronuncia e entoación 
adecuadas. 

pronuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo. 

 CCEC 
 CSIEE 

 a 
 d 
 e 
 o 

 B1.11. Uso, dunha forma 
xeral, dunha linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 B1.11. Usar, dunha 
forma xeral, unha 
linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 LGB1.11.1. Usa, dunha forma 
xeral, unha linguaxe non sexista. 

 CCL 
 CSC 

 LGB1.11.2. Usa, de maneira 
xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas. 

 CCL 
 CSC 

 a 
 d 
 e 
 o 

 B1.13. Identificación da 
lingua galega con diversos 
contextos de uso oral da 
lingua: en diferentes ámbitos 
profesionais e públicos 
(sanidade, educación, 
medios de comunicación, 
comercios...) e en conversas 
con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

 B1.13. Identificar a 
lingua galega con 
diversos contextos de 
uso oral. 

 LGB1.13.2. Recoñece a validez 
da lingua galega para conversas 
con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

 CCL 
 CCEC 
 CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 b 
 e 
 I 
 j 
 o 

 B2.1. Comprensión da 
información relevante en 
textos das situacións cotiás 
de relación social: 
correspondencia escolar, 
normas da clase, normas do 
comedor, normas do 
transporte e regras de 

 B2.1. Comprender, 
localizar e seleccionar 
información explícita 
en textos escritos de 
soportes variados 
(web infantís, libros, 
carteis). 

 LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante en textos 
propios de situacións cotiás e 
dos medios de comunicación 
social nos que esta se amose de 
forma evidente. 

 CCL 
 CD 
 CSC 

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

 CCL 



 xogos. 
 B2.2. Comprensión de 

información xeral en textos 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
(incluídas web infantís) con 
especial incidencia na 
noticia e nas cartas á 
dirección do xornal, 
localizando informacións 
destacadas en portadas, 
titulares, 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, 
instrucións e explicacións). 

 descritivo, expositivo) adecuado 
á súa idade. 

 

 LGB2.1.3. Busca, localiza e 
selecciona información concreta 
dun texto sinxelo, adecuado á 
súa idade. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 LGB2.1.6. Emprega o dicionario 
para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos 
textos. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 LGB2.1.7. Fai unha lectura 
rápida, selectiva ou integral en 
función das necesidades de 
cada momento. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 b 
 e 

 B2.4. Interpretación de 
esquemas, gráficos e 
ilustracións relacionadas co 
contido principal do texto 
que acompañan. 

 B2.2. Interpretar e 
comprender, de 
maneira xeral, a 
información 
procedente de 
gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións 
en textos. 

 LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira xeral, a 
información de gráficos, 
esquemas sinxelos e 
ilustracións, relacionando esta 
co contido do texto que 
acompañan. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CMCT 

 b 
 e 

 B2.5. Subliñado, 
esquematización e resumo 
da información relevante 

 B2.3. Realizar o 
subliñado das ideas 
principais dun texto 

 LGB2.3.1. Realiza o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo. 

 CCL 
 CAA 



 dun texto sinxelo. sinxelo e 
esquematizar e 
resumir o seu contido. 

 LGB2.3.2. Esquematiza as ideas 
dun texto sinxelo, indicando as 
ideas principais. 

 CCL 
 CAA 

 LGB2.3.3. Realiza o resumo dun 
texto sinxelo. 

 CCL 
 CAA 

 b 
 e 

 B2.6. Introdución ás 
estratexias de control do 
proceso lector (anticipación, 
formulación de hipóteses, 
relectura...). 

 B2.4. Utilizar, de 
maneira xeral, 
estratexias para 
mellorar a lectura. 

 LGB2.4.1. Deduce, de maneira 
xeral, o posible contido dun texto 
antes de lelo, axudándose do 
título e as ilustracións. 

 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 
 i 

 B2.7. Uso dirixido das 
tecnoloxías da información e 
das bibliotecas para obter 
informacións relevantes para 
realizar as súas tarefas. 

 B2.5. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información para 
obter información 
necesaria para a 
realización das súas 
tarefas. 

 LGB2.5.1. Utiliza, de forma 
guiada, as tecnoloxías da 
información para obter 
información. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

 LGB2.5.2. Utiliza dicionarios 
dixitais para interpretar a 
información dun texto. 

 CCL 
 CAA 
 CD 
 CSIEE 

 a 
 b 
 e 

 B2.8. Lectura persoal, 
silenciosa e en voz alta, de 
textos en galego adaptados 
aos seus intereses. 

 B2.9. Dramatización e 
lectura dramatizada de 

 B2.6. Ler, en silencio 
ou en voz alta, textos 
en galego adaptados 
aos seus intereses. 

 LGB2.6.1. Descodifica sen 
dificultade as palabras. 

 CCL 
 CAA 

 LGB2.6.2. Le textos en voz alta, 
sen dificultade e coa velocidade 
adecuada. 

 CCL 



textos literarios e non 
literarios. 

 LGB2.6.3. Le textos, adaptados 
á súa idade e aos seus 
intereses, en silencio e sen 

 CCL 



   dificultade.  

 LGB2.6.4. Fai lecturas 
dramatizadas de textos. 

 CCL 
 CSC 

 a 
 b 
 e 
 i 

 B2.10. Coñecemento do 
funcionamento da biblioteca 
da aula e do centro, así 
como as virtuais e 
participación en actividades 
literarias. 

 B2.7. Coñecer o 
funcionamento da 
bibliotecas de aula, 
centro, así como as 
virtuais, colaborando 
no seu coidado e 
mellora, e participar 
en actividades 
literarias. 

 LGB2.7.1. Usa a biblioteca de 
aula con certa autonomía, para 
obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e 
mellora. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 LGB2.7.2. Identifica o 
funcionamento da biblioteca de 
aula, de centro, así como as 
virtuais e colabora no seu 
coidado e mellora. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 LGB2.7.3. Participa en 
actividades literarias do centro. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 a 
 b 
 e 

 B2.11. Mantemento 
adecuado e ampliación da 
biblioteca persoal. 

 B2.8. Ter interese por 
ter unha biblioteca 
propia. 

 LGB2.8.1. Amosa interese pola 
conservación e organización dos 
seus libros. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 a 
 b 
 e 
 o 

 B2.12. Interese polos textos 
escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio 
de comunicación de 
experiencias. 

 B2.9. Amosar 
interese polos textos 
escritos como fonte 
de aprendizaxe e 
medio de 
comunicación. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 a 
 b 
 e 

 B2.13. Desenvolvemento da 
autonomía lectora, da 
capacidade de elección de 

 B2.10. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de 

 LGB2.10.1. Amosa certa 
autonomía lectora e capacidade 
de seleccionar textos do seu 

 CCL 



 m temas e de textos e de 
expresión das preferencias 
persoais. 

selección de textos 
do seu interese, así 
como ser quen de 
expresar 
preferencias. 

interese.  

 LGB2.10.2. Expresa, de maneira 
sinxela, opinións e valoracións 
sobre as lecturas feitas. 

 CCL 
 CSC 
 CAA 
 CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a 
 b 
 e 

 B3.1. Uso, de maneira xeral, 
das estratexias de 
planificación, de 
textualización e revisión 
como partes do proceso 
escritor. 

 B3.1. Usar, de 
maneira xeral, as 
estratexias de 
planificación, 
textualización e 
revisión do texto. 

 LGB3.1.1. Planifica a 
elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e 
estruturando a información. 

 CCL 
 CSIEE 
 CAA 

 LGB3.1.2. Elabora o texto cunha 
estrutura definida, con 
coherencia xeral e de xeito 
creativo. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 LGB3.1.3. Aplica, de forma 
xeral, os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación). 

 CCL 

 LGB3.1.4. Aplica, de maneira 
xeral, a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 



    LGB3.1.5. Escribe textos propios 
seguindo o proceso de 
planificación, redacción, revisión 
e elabora borradores. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 LGB3.1.6. Usa o dicionario 
durante a elaboración de textos. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a 
 b 
 e 
 i 
 o 

 B3.2. Composición de textos 
propios de situacións cotiás 
de relación social 
(correspondencia básica, 
mensaxes curtas, normas de 
convivencia, avisos, 
solicitudes, instrucións) de 
acordo coas características 
propias destes xéneros. 

 B3.3. Composición de textos 
de información e de opinión 
moi sinxelos, característicos 
dos medios de 
comunicación social, sobre 
acontecementos 
significativos, con especial 
incidencia na noticia e nas 
cartas á dirección do xornal, 
en situacións reais ou 
simuladas. 

 B3.2. Crear textos 
sinxelos de diferente 
tipoloxía que permitan 
narrar, describir e 
resumir emocións e 
informacións 
relacionadas con 
situacións cotiás e 
aqueles que sexan 
característicos dos 
medios de 
comunicación. 

 LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 
soportes, textos propios da vida 
cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, 
normas de convivencia,avisos, 
instrucións… 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 LGB3.2.2. Redacta textos 
sinxelos xornalísticos (noticias) e 
publicitarios (anuncios e carteis). 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
 CAA 

 LGB3.2.3. Elabora diferentes 
tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos) 
seguindo un guión establecido. 

 CCL 
 CAA 

 LGB3.2.4. Escribe textos 
coherentes empregando algúns 
elementos de cohesión. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 LGB3.2.5. Resume o contido de 
textos sinxelos propios do 
ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de 

 CCL 
 CSC 
 CAA 



   comunicación.  

 

 
 b 
 e 

 B3.4. Produción de textos 
relacionados co ámbito 
académico para obter, 
organizar e comunicar 
información (cuestionarios, 
resumos, informes sinxelos, 
descricións, explicacións). 

 B3.3. Elaborar textos 
do ámbito académico 
para obter, organizar 
e comunicar 
información. 

 LGB3.3.1. Elabora por escrito 
textos moi sinxelos do ámbito 
académico (cuestionarios, 
resumos, informes sinxelos, 
descricións, explicacións...) para 
obter, organizar e comunicar 
información. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 a 
 b 
 e 
 j 
 o 

 B3.5. Creación de textos 
sinxelos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

 B3.4. Elaborar textos 
sinxelos que 
combinen a linguaxe 
verbal e a non verbal. 

 LGB3.4.1. Elabora textos 
sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CSIEE 

 
 

 b 
 e 
 i 
 j 

 B3.7. Utilización de 
elementos gráficos e 
paratextuais, con grao 
crecente de dificultade, para 
facilitar a comprensión 
(ilustracións,subliñados, 
gráficos, tipografía) e ilustrar 
o seu contido. 

 B3.6. Utilizar recursos 
gráficos e 
paratextuais que 
faciliten a 
comprensión dos 
textos. 

 LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos 
gráficos e paratextuais 
(ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía) para 
facilitar a comprensión dos 
textos e ilustrar o seu contido. 

 CCL 
 CD 
 CSIEE 



 a 
 b 
 e 
 i 

 B3.8. Interese polo coidado 
e a presentación dos textos 
escritos e respecto pola 
norma ortográfica. 

 B3.9. Valoración da escritura 
como instrumento de 
relación social, de obtención 
e de reelaboración da 
información e dos 
coñecementos. 

 B3.7. Coidar a 
presentación dos 
traballos escritos en 
calquera soporte e 
valorar a lingua 
escrita como medio 
de comunicación. 

 LGB3.7.1. Coida a presentación 
dos textos seguindo as normas 
básicas de presentación 
establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, 
calidade caligráfica, 
interliñado… en calquera 
soporte. 

 CCL 
 CD 
 CAA 



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 e  B4.1. Uso e identificación 
intuitiva da terminoloxía 
seguinte nas actividades 
de produción e 
interpretación: 
denominación dos textos 
traballados; enunciado, 
palabra e sílaba, xénero e 
número, determinantes, 
cuantificadores, tempos 
verbais (pasado, presente 
e futuro). 

 B4.1. Utilizar 
terminoloxía 
lingüística e 
gramatical 
básica, como 
apoio á 
comprensión e 
á produción de 
textos, así 
como aplicar o 
seu 
coñecemento 
no uso da 
lingua. 

 LGB4.1.1. Sinala a denominación 
dos textos traballados e recoñece 
nestes enunciados, palabras e 
sílabas. 

 CCL 
 CAA 

 LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal 
(presente, pasado e futuro) en 
formas verbais dadas. 

 CCL 
 CAA 

 LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

 CCL 
 CAA 

 LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos, adxectivos 
determinantes e cuantificadores. 

 CCL 
 CAA 

 LGB4.1.5. Sinala o xénero e 
número de palabras dadas e 
cámbiao. 

 CCL 
 CAA 

 b 
 e 

 B4.2. Aplicación xeral das 
normas ortográficas, 
apreciando o seu valor 
social. 

 B4.2. Aplicar, 
de forma xeral, 
as normas 
ortográficas 
xerais e as de 
acentuación en 

 LGB4.2.1. Aplica xeralmente as 
normas de acentuación. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 LGB4.2.2. Coñece e utiliza as 
normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas producións 

 CCL 
 CSC 



  particular, 
apreciando o 
seu valor social 
e a necesidade 
de cinguirse a 
elas. 

escritas.  CCEC 

 LGB4.2.3. Valora a importancia do 
dominio da ortografía para asegurar 
unha correcta comunicación escrita 
entre as persoas falantes dunha 
mesma lingua e para garantir unha 
adecuada interpretación dos textos 
escritos. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 e  B4.3. Comparación e 
transformación de 
enunciados, mediante 
inserción, supresión, 
cambio de orde, 
segmentación e 
recomposición, para 
xulgar sobre a 
gramaticalidade dos 
resultados e facilitar o 
desenvolvemento dos 
conceptos lingüísticos e 
da metalinguaxe. 

 B4.4. Comparación de 
estruturas sintácticas 
elementais para observar 
a súa equivalencia 
semántica ou posibles 
alteracións do significado. 

 B4.5. Inserción e 
coordinación de oracións 
como instrumento na 
mellora da composición 
escrita. 

 B4.3. Utilizar 
correctamente 
as regras de 
puntuación, así 
como construír 
correctamente 
as oracións 
desde o punto 
de vista 
sintáctico, nas 
producións 
orais e escritas. 

 LGB4.3.1. Emprega con correccións 
os signos de puntuación. 

 CCL 

 LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
elemental adecuada nas súas 
producións. 

 CCL 

 LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, 
as normas morfosintácticas de 
colocación do pronome átono. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 



 e  B4.6. Exploración das 
posibilidades do uso de 
diversos enlaces entre 
oracións (adición, causa, 
oposición, contradición...), 
en relación coa 
composición de textos. 

 B4.4. 
Recoñecer e 
empregar os 
conectores 
básicos. 

 LGB4.4.1. Usa diversos conectores 
básicos entre oracións: adición, 
causa, oposición, contradición... 

 CCL 
 CAA 

 e  B4.7. Identificación 
intuitiva do verbo e os 
seus complementos, 
especialmente o suxeito, 
así como dalgúns papeis 
semánticos do suxeito. 

 B4.5. Identificar 
intuitivamente o 
suxeito e o 
predicado, así 
como o papel 
semántico do 
suxeito, para 
mellorar a 
comprensión e 
a produción de 
textos. 

 LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, 
en oracións sinxelas, o papel 
semántico do suxeito. 

 CCL 
 CAA 

 LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o 
verbo e os seus complementos, 
especialmente o suxeito, en 
oracións. 

 CCL 
 CAA 

 b 
 e 
 i 
 o 

 B4.8. Uso do dicionario, 
en papel ou dixital, con 
certa autonomía. 

 B4.6. Usar o 
dicionario en 
papel ou dixital, 
con certa 
autonomía. 

 LGB4.6.1. Usa, con certa 
autonomía, o dicionario en papel ou 
dixital. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 B4.9. Identificación de 
palabras compostas e 
derivadas, de sinónimos 
de antónimos e palabras 
polisémicas de uso 
habitual, en relación coa 
compresión e coa 
produción de textos. 

 B4.7. Identificar 
palabras 
compostas e 
derivadas, así 
como 
sinónimos, 
antónimos e 
palabras 
polisémicas de 

 LGB4.7.1. Recoñece palabras 
derivadas e compostas, 
identificando e formando familias de 
palabras. 

 CCL 
 CAA 

 LGB4.7.2. Recoñece e usa 
sinónimos, antónimos, palabras 
polisémicas de uso habitual. 

 CCL 
 CAA 



  uso habitual, 
para 
comprender e 
producir textos. 

  

 a 
 d 
 e 
 m 
 o 

 B4.11. Comparación entre 
aspectos das linguas que 
coñece e/ou está a 
aprender para mellorar os 
procesos comunicativos e 
recoñecer as 
interferencias. 

 B4.9. 
Establecer 
relacións 
elementais 
entre as 
diversas linguas 
que utiliza ou 
está a aprender 
o alumnado. 
para reflexionar 
sobre como 
mellorar os 
seus procesos 
comunicativos 
na lingua 
galega. 

 LGB4.9.2. Identifica diferenzas, 
regularidades e semellanzas 
elementais sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas entre todas 
as linguas que coñece e/ou está a 
aprender, como punto de apoio para 
a súa aprendizaxe. 

 CCL 
 CCEC 
 CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 b 
 d 
 e 
 o 

 B5.1. Escoita, 
memorización e 
reprodución de textos 
procedentes da literatura 
popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, 
poemas, cancións, ditos), 
así como da literatura 

 B5.1. Escoitar, 
memorizar, 
reproducir e 
valorar textos 
procedentes da 
literatura 
popular galega, 
así como da 

 LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 
reproduce textos procedentes da 
literatura popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, poemas, 
cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 LGB5.1.2. Valora os textos da  CCL 



 galega en xeral. 
 B5.2. Valoración e aprecio 

do texto literario galego 
(oral ou non) como fonte 
de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de 
gozo persoal. 

literatura galega 
en xeral. 

literatura galega (oral ou non) como 
fonte de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de gozo 
persoal. 

 CCEC 

 b 
 d 
 e 
 i 

 B5.3. Lectura persoal, 
silenciosa e en voz alta de 
obras en galego 
adecuadas á idade e aos 
intereses. 

 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 da 
literatura 
infantil, 
adaptacións 
breves de obras 
clásicas e 
literatura actual, 
en diferentes 
soportes. 

 LGB5.2.1. Le en silencio obras e 
textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual, en 
diferentes soportes. 

 CCL 
 CCEC 
 CD 

 LGB5.2.2. Le en voz alta obras e 
textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual e 
en diferentes soportes. 

 CCL 
 CCEC 
 CD 

 b 
 d 
 e 
 o 

 B5.5. Lectura guiada de 
poemas, de relatos e de 
obras teatrais sinxelas 
recoñecendo as 
características dalgúns 
modelos. 

 B5.3. Identificar 
o xénero 
literario ao que 
pertence uns 
textos dados. 

 LGB5.3.1. Identifica 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 
sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou 
lembranzas, recoñecendo 

 B5.4. Recrear e 
compoñer 
poemas e 
relatos a partir 
de modelos 
sinxelos. 

 LGB5.4.1. Recrea e compón 
poemas e relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados 
de ánimo ou lembranzas. 

 CCL 
 CCEC 
 CSC 



 as características dalgúns 
modelos. 

   

 b 
 d 
 e 

 B5.7. Dramatización e 
lectura dramatizada de 
situacións de textos 
literarios adaptados á súa 
idade. 

 B5.5. Participar 
activamente en 
dramatizacións 
de situacións e 
de textos 
literarios 
adaptados á 
súa idade. 

 LGB5.5.1. Participa activamente en 
dramatizacións de situacións e de 
textos literarios adaptados á súa 
idade. 

 CCL 

 a 
 d 
 e 
 o 

 B5.8. Valoración da 
literatura en calquera 
lingua (maioritaria, 
minoritaria ou 
minorizada), como 
vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento 
doutros mundos, tempos 
e culturas, e como recurso 
de gozo persoal. 

 B5.6. Valorar a 
literatura en 
calquera lingua, 
como vehículo 
de 
comunicación, 
fonte de 
coñecemento 
doutros 
mundos, 
tempos e 
culturas, e 
como recurso 
de gozo 
persoal. 

 LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas, e como recurso 
de gozo persoal. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 a 
 d 
 e 
 o 

 B5.9. Interese por coñecer 
os modelos narrativos e 
poéticos que se utilizan 
noutras culturas. 

 B5.10. Comparación de 
imaxes, símbolos e mitos 
facilmente interpretables 

 B5.7. Amosar 
interese, 
respecto e 
tolerancia ante 
as diferenzas 
persoais, 
sociais e 

 LGB5.7.1. Amosa curiosidade por 
coñecer outros costumes e formas 
de relación social, respectando e 
valorando 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-e 

classDojo 

 

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)  

Classdojo (a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  



Blog 

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao 

alumnado 

Aula Virtal 

 

Snappet 

 

libro online (nos dispoñibles)  

 

Blog 

 

Libros no domicilio 

 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e 

semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Instruccións en ClassDojo 

 

Entrega de tarefas 

ao profersorado 

Aula virtual  

 

snappet 

 

libro online (nos dispoñibles) 

 

No centro, acordarase día (para ausencias 

prolongadas).  

Á reincorporación ( para ausencias breves)  

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,...). 

Libros de lectura, textos, material audiovisual 

Os recursos TICs. 

Recursos persoais (os titores/as e especialistas). 



Snappet, aula virtual 

 

 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

 

CRITERIOS de 
cualificación 

Indicadores Porcentaxe Instrumentos de 
avaliación 

 
Consecución dos 
obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave: 
-Resolución de 
problemas e operación 
- Resolución de probas 
orais e escritas. 

 

 Superación de 
controis orais e 
escritos 

 Corrección nas 
tarefas 

 Cálculo mental 

 
 

40% 
(Maior importancia 
da 3ª avaliación na 

nota final) 

 
 Probas escritas: 
Cuestionarios 
Probas obxectivas 
Probas abertas 
Interpretación, datos , 
gráficos… 

 Rúbricas 

 Obseración 
sistemática 

 Listas control 

 Tarefas 
multimedia 

 
Participación activa 
na aula 
 

 
Petición de palabra 
Respecto de turnos 
Interés mostrado 
Preguntas… 
 

 
10% 

Observación 
sistemática 
Listas de control 
Debates 
Asamblea 

 
Atención, esforzo e 
interese 
 

 
Actitude nas 
explicacións 
Esforzo e superación 
Interese 
Atención e 
concentración 

 
 

20% 

 
Observación sistemática 
Escalas de observación 
Rexistro anecdótico 
Entrevistas 

 
Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

Limpeza e orde nos 
traballos 
Caligrafía 
Autonomía no traballo 
Respecto de normas 
Rematar no tempo 
establecido 

 
 

20% 

 
Listas de control 
Análise das 
produccións do 
alumnado, libreta, 
traballos… 

 
Traballo de 
investigación 

 
Amosar curiosidade 
Capacidade de 
razonamento e deducción 
Habilidades na búsqueda 
de información 
Exposición oral 
Tratamento da 
información 

 

 
 

5% 

 
Rúbricas 
Análise das 
produccións 
Análise dos procesos 

 
Traballo en equipo 

Interese por colaborar 
Respecto polos roles 
adxudicados 

 
5% 

Productos finais 
Rúbricas 
Listas de control 



 

 

 

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 

- 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 

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. 

Traballaremos en pequenos grupos actividades no invernadoiro. 

 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. 
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1.Introdución e contextualización 

 

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

O alumnado total para este nivel é de 48 alumnos/as divididos en dous grupos de 24 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. 

C L Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 



problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos (publiciade, 

rebaixas…) 

Identifica os números romanos nun texto. 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá. 

Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución de 

problemas en contextos reales. 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas 

Formula novos problemas, a partir dun resolto, buscando outros contextos… 

CMCT Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos e resolución de 

problemas. 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá. 

Descompón, compón e redondea números naturais e decimais 

Aplica as propiedades das operación e as relacións entre elas. 

Emprega e automatiza algoritmos estándar das diferentes operación. 

Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos cotiás con 

instrumentos axeitados. 

Clasifica obxectos da vida cotiá segundo a súa forma xeométrica. 

Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e 

exploración de formas xeométricas. 

 

CD Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistmático. 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos 

Emprega a calculadora aplicando as regras dos seu funcionamento. 

Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida cotiá. 

 

CAA Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. 

Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos utilizando os instrumentos máis 

axeitados. 

Identifica obxectos segundo a súa forma xeométrica 

Representa a escola, o barrio ou aldea mediante un plano 

Realiza análise crítica e argumentada sobre as información que se presentan 



mediante gráficas estadísticas. 

CSV Profundiza en problemas unha vez resoltos, analizando  coherencia da solución e 

buscando outras formas de resolvelas. 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas revisando as 

operación. 

 

CSIEE Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:  revisa as operación 

utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solución 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas 

e valorando a súa utilidade e eficacia. 

Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas; esforzo, 

perseveranza,  

 

 

CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

 

Interpretaradecuadamentetextosoraiseescritosparacomprenderosproblemaseassituaciónsquesepresentanesusci

talosutilizandoa linguaxe matemática. (Competencia en comunicación lingüística / Intelixencialingüística-verbal) 

Ler, escribir, descompoñer e ordenar números naturais de ata seis cifras e números ordinales ata o 99.º para 

interpretar e comunicar información numérica en contextos reais. (Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencia lóxico- matemática 

Calcular sumas, restas, multiplicacións e divisións, así como operacións combinadas; identificar os términos e as 

propiedades das catro 

operacións,edesenvolverestratexiaspersoaisdecálculomental.(Competenciamatemáticaecompetenciasbásicasen

cienciaetecnoloxía  

Aplicar estratexias e procedementos diversos para resolver problemas en situacións reais, calculando sumas, 

restas, multiplicacións e 

divisións;estimandoecomprobandoresultados,erealizandoaproximaciones.(Competenciamatemáticaecompetenc

iasbásicasenciencia e tecnoloxía / Intelixencialóxico-matemática) 

Coñecer e utilizar apropiadamente fraccións e números decimais para expresar cantidades sinxelas en situacións 

cotiás. (Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencialóxico-

matemática) 

Medir e estimar lonxitudes, masas, capacidades e tempos utilizando os instrumentos e as unidades de medida 

apropiados. (Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencialóxico-

matemática) 

Expresar de forma simple e complexa medidas de lonxitude, masa e capacidade, en contextos reais. 

(Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencialóxico-matemática) 

Coñecer e utilizar os billetes e as moedas de euro en situacións e contextos reais. (Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencialóxico-matemática) 



Interpretar representaciones espaciais sinxelas (esbozos, itinerarios e planos) para desplazarse ou indicar 

desplazamento. (Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía/Intelixencia  visual- 

espacial) 

Coñecer e aplicar o concepto de simetría nos elementos da contorna. (Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía/intelixencia visual – espacial) 

Utilizar instrumentos de debuxo (regra, compás, escuadra e cartabón) para debuxar formas xeométricas. ( 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / intelixencia visual – espacial) 

Identificar figuras planas, circunferencia e círculo, e os seus elementos en contextos e situacións reais ( 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía/Intelixencia visual-espacial)



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

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

e 

B1.1. Planificación do proceso de resolución 

de problemas: aisanálise e comprensión do 

enunciado. Estratexias e 

procedementospostos en práctica: facer un 

debuxo, unha táboa, un esquema da 

situación, ensaio e erro razoado, operacións 

matemáticas axeitadas etc. 

Resultadosobtidos. 

B1.1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

MTB1.1.1. Comunica verbalmentede forma 

razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema de matemáticas ou en contextos da 

realidade. 

CMCT 

CCL 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesariose 

MTB1.2.1. 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 resoluciónetc. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

  comprobando as solucións 

obtidas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución 

deproblemas. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 



MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 

a resolver, contrastando a súa validez e 

valorando a súa utilidade eeficacia. 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e 

mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida 

cotiá (facturas, folletos publicitarios,rebaixas...). 

CMCT 

CCL 

CAA 

b 

g 

B1.2. Proposta de pequenas investigacións 

en contextos numéricos, xeométricos 

efuncionais. 

B1.3. Profundar en problemas 

resoltos propoñendo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntasetc. 

MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez 

resoltos, analizando a coherencia da solución e 

buscando outras formas deresolvelos. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir 

dun resolto: variando os datos, propoñendo 

novas preguntas, conectando coa realidade, 

buscando outros contextosetc. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

g B1.3. Acercamento ao método de traballo 

científico mediante o estudo dalgunhas das 

súas característicase a súa práctica en 

situacións sinxelas. 

B1.4. Identificar eresolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas 

evalorando 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo 

ordenado, organizado e sistemático. 

CMCT 

CAA 



  a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados para a 

resolución de problemas. 

  

b 

g 

B1.4. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias do traballo científico. 

B1.5. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballomatemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes 

axeitadas para o traballo en matemáticas: 

esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación 

da crítica razoada. 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

b 

g 

i 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos numéricos, 

resolver problemas e presentarresultados. 

B1.6. Integración nas tecnoloxíasda 

información e a comunicación no proceso 

deaprendizaxe. 

B1.6. Utilizar os medios 

tecnolóxicos de modo habitual 

no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e 

seleccionando información 

relevante en internet ou en 

outras fontes elaborando 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para 

a realización de cálculos numéricos, para 

aprendere resolverproblemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

e 

B2.1. Números naturais, decimais e fraccións. 

B2.2. A numeraciónromana. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos 

aplicando o coñecementoá comprensión 

dedatacións. 

CMCT 

CCEC 



g CCL 



h B2.3. Orde numérica. Utilizacióndos números 

ordinais. Comparación de números. 

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

seiscifras. 

B2.5. Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal:unidades, 

decenas, centenasetc. 

B2.6. O sistema de numeración decimal: 

valor posicional dascifras. 

B2.7. O número decimal: décimase 

centésimas. 

B2.8. Fraccións. Representación gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valorde posición. 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

centésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

CCL 

b 

g 

B2.10. Descomposición eredondeo de 

números naturais edecimais 

B2.2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 

seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea 

números naturais edecimais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súascifras. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B2.11. Operacións con números naturais: 

suma, resta,multiplicación e división. 

B2.12. Identificación e uso dos termos 

propios dadivisión. 

B2.3. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía nas 

operacións, aplicando as súas 

propiedades, as estratexias 

persoais eos 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e 

as relacións entreelas. 

CMCT 

CAA 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co 

mesmo denominador na resolución de problemas 

contextualizados. 

CMCT 

CAA 



 B2.13. Propiedades das operacións e 

relacións entre elas utilizando 

númerosnaturais. 

B2.14. Concepto de fracción como relación 

entre as partes otodo. 

B2.15. Operacións confraccións. 

B2.16. Operacións con números decimais. 

B2.17. Utilización dos algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación edivisión. 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se realizará 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado. 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números 

decimais na resolución de 

problemascontextualizados. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

i 

B2.18. Estimación deresultados. 

B2.19. Utilización dos algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación edivisión. 

B2.20. Automatización de algoritmos. 

B2.21. Descomposición de números naturais 

atendendo ao valor posicional das súascifras. 

B2.22. Construción de series ascendentes 

edescendentes. 

B2.23. Descomposición de números decimais 

atendendo ao valor posicional das súascifras. 

B2.24. Elaboración e uso de estratexias de 

cálculomental. 

B2.4. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vidacotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación e división 

(de ata dúas cifras) con distintos tipos de 

números,en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas e en 

situaciónscotiás. 

CMCT 

CAA 

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, 

ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 

100 a partir calquera número e de cadencias 5, 25 

e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e50. 

CMCT 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de 

cálculomental. 

CMCT 

CAA 

 CMCT 



CAA 

 

 

 B2.25. Utilización dacalculadora.   CMCT 

CAA 

CD 

b 

g 

B2.26. Comprobación de resultados 

mediante estratexiasaritméticas. 

B2.27. Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

B2.5. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución deproblemas. 

 CMCT 

CAA 

MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento 

aplicado á resolución de problemas revisando as 

operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e buscando outras formas 

deresolvelo. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



b 

e 

g 

B3.1. Elección da unidade máis axeitada para 

a expresióndunha medida. 

B3.2. Realización demedicións. 

B3.3. Estimación de lonxitudes, capacidades 

e masas de obxectose espazos coñecidos; 

elección da unidade e dos instrumentos máis 

axeitados para medir e expresar 

unhamedida. 

B3.1. Escoller os instrumentos 

de medida máis pertinentes 

encada caso, estimando a 

medida de magnitudes de 

lonxitude, capacidade, masa e 

tempo facendo 

previsiónsrazoables. 

 CMCT 

CCL 

CAA 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando 

estratexias e unidades convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 

para a expresión dunhamedida. 

CMCT 

CAA 



g B3.4. Comparación e ordenaciónde medidas 

dunha mesmamagnitude. 

B3.5. Desenvolvemento de estratexias para 

medir figurasde maneira exacta 

eaproximada. 

B3.6. Sumar e restar medidasde lonxitude, 

capacidade emasa. 

B3.2. Operar con 

diferentesmedidas. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 

capacidade e masa enforma simple dando o 

resultado na unidade determinada deantemán. 

CMCT 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da 

lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 

complexa e viceversa. 

CMCT 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha 

mesmamagnitude. 

CMCT 

b 

g 

B3.7. Unidades de medida do tempo e as 

súasrelación. 

B3.8. Equivalencias e transformacións entre 

horas, minutos esegundos. 

B3.9. Lectura en reloxos analóxicos e dixitais. 

B3.10. Cálculos con medidas temporais. 

B3.3. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relación, utilizándoas para 

resolver problemas da 

vidadiaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria 

utilizando as medidas temporais e as 

súasrelacións. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B3.11. O sistema monetario da Unión 

Europea. Unidade principal: o euro. Valor das 

diferentes moedase billetes. 

B3.12. Múltiplos e submúltiplos do euros. 

B3.13. Equivalencias entremoedas ebilletes. 

B3.4. Coñecer o valor e as 

equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión 

Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as 

equivalencias entre as diferentes moedas e 

billetes do sistemamonetario da Unión Europea 

utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situación reais comafiguradas. 

CMCT 

CAA 

CSC 



BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

i 

B4.1. Formas planas e espaciais: figuras 

planas: elementos, relacióne clasificación. 

B4.2. Clasificación de triángulos atendendo 

os seus lados e osseus ángulos. 

B4.1. Coñecer asfiguras planas; 

cadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus 

lados e aos seus ángulos, identificando as 

relaciónsentre os seus lados e entreángulos. 

CMCT 

CAA 

 CMCT 

CD 

b 

g 

B4.3. Clasificación de cuadriláteros 

atendendo o paralelismo dos seus lados. 

Clasificación dos paralelepípedos. 

B4.4. A circunferencia e ocírculo. Elementos 

básicos: centro, raio e diámetro. 

B4.2. Utilizar as propiedades 

dasfiguras planas para resolver 

problemas. 

MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao 

paralelismo dosseus lados. 

CMCT 

CAA 

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos 

básicos da circunferencia e círculo: centro, raio 

ediámetro. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B4.5. Identificación e denominación de 

polígonos atendendo o número delados. 

B4.6. Corpos xeométricos: elementos, 

relación eclasificación. 

B4.7. Poliedros. Elementosbásicos: vértices, 

caras e arestas. Tipos de poliedros. 

B4.8. Corpos redondos:cono, cilindro e 

esfera. 

B4.3. Coñecer as características 

e aplicalas para clasificar: 

poliedros, prismas, pirámides, 

corpos redondos: cono, cilindro 

e esfera e os seus 

elementosbásicos. 

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos 

atendendo o número delados. 

CMCT 

CAA 

MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, 

prismas, pirámides e osseus elementos básicos: 

vértices, caras e arestas. 

CMCT 

CAA 

MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: 

cono, cilindro e esfera e os seus 

elementosbásicos. 

CMCT 

CAA 



 B4.9. Regularidades e simetrías: 

recoñecemento deregularidades. 

   

b 

g 

B4.11. Resolución de problemasde xeometría 

relacionados coa vida cotiá. 

B4.5. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución deproblemas. 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos que 

impliquen dominio dos contidos traballados, 

utilizando estratexias heurísticas de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 

de exemplos contrarios), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e tomandodecisión. 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

  

CMCT 

CAA 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



b 

g 

B5.1. Recollida e clasificación de datos 

cualitativos ecuantitativos. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha 

información cuantificable, 

utilizando algúns recursos 

sinxelos de representación 

gráfica: táboas de datos, 

bloques de barras, diagramas 

lineais… comunicando a 

información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e 

cuantitativos en situaciónsfamiliares. 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

Estándares de aprendize que non puideron ser abordados durante o 3º trimestre 19/20 por causa COVID e que se 

traballarán no 1º trimestre 20/21. 

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?  

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

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

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

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

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

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

MTB4.2.1. Coñece e diferenza a circunferencia do círculo e distingue os seus elementos MTB4.4.1. Distingue entre 

ángulos agudos, rectos e obtusos.  

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

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

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

MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.  

MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita. 

 

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-e 

classDojo 

 

Telefónica 

Cisco Webex 

Abalar 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado desconectado  

Avisos/ consultas Chat de snappet 

 

chat de Aula virtual 

 

Blog 

Telefónico ( a través de pais)  

Classdojo (a través de pais)  

correo-e (a través de pais)  

 

Envio de tarefas e 

indicacións ao 

alumnado 

Aula Virtal 

 

Snappet 

 

libro online (nos dispoñibles)  

 

Blog 

 

Libros no domicilio 

 

Instruccións escritas a recoller en centro (p.e 

semanalmente) ou envio a correo-e.  

 

Instruccións en ClassDojo 

 



Entrega de tarefas 

ao profersorado 

Aula virtual  

 

snappet 

 

libro online (nos dispoñibles) 

 

No centro, acordarase día (para ausencias prolongadas).  

Á reincorporación ( para ausencias breves)  

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. 

CRITERIOS de cualificación Indicadores Porcentaxe Instrumentos de 

avaliación 

 

Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave: 

-Resolución de problemas 

e operación 

- Resolución de probas 

orais e escritas. 

 

Superación de controis 

orais e escritos 

Corrección nas tarefas 

Cálculo mental 

 

 

40% 

(Maior importancia da 3ª 

avaliación na nota final) 

 

Probas escritas: 

Cuestionarios 

Probas obxectivas 

Probas abertas 

Interpretación, datos , 

gráficos… 

Rúbricas 

Obseración sistemática 



Listas control 

Tarefas multimedia 

 

Participación activa na 

aula 

 

 

Petición de palabra 

Respecto de turnos 

Interés mostrado 

Preguntas… 

 

 

10% 

Observación sistemática 

Listas de control 

Debates 

Asamblea 

 

Atención, esforzo e 

interese 

 

 

Actitude nas explicacións 

Esforzo e superación 

Interese 

Atención e concentración 

 

 

20% 

 

Observación sistemática 

Escalas de observación 

Rexistro anecdótico 

Entrevistas 

 

Traballo diario e 

presentación do mesmo 

Limpeza e orde nos 

traballos 

Caligrafía 

Autonomía no traballo 

Respecto de normas 

Rematar no tempo 

establecido 

 

 

20% 

 

Listas de control 

Análise das produccións 

do alumnado, libreta, 

traballos… 

 

Traballo de investigación 

 

Amosar curiosidade 

Capacidade de 

razonamento e deducción 

Habilidades na búsqueda 

de información 

Exposición oral 

Tratamento da 

información 

 

 

 

5% 

 

Rúbricas 

Análise das produccións 

Análise dos procesos 

 

Traballo en equipo 

Interese por colaborar 

Respecto polos roles 

adxudicados 

 

5% 

Productos finais 

Rúbricas 

Listas de control 



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 

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 

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 CC. NATURAIS 

 

 

 

 

 

María José Vidal Dopazo 

María Luisa Mosquera Seijo 

 

 

1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 



 

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

O alumnado total para este nivel é de 48 alumnos/as divididos en dous grupos de 24 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 e nas instrucións de 31 de agosto de 2020 de 

adaptación á situación Covid-19, que determinarán a organización escolar este ano.  

 

Esta área, que forma parte das disciplinas específicas establecida pola LOMCE, pretende formar ao alumnado nos valores socias e 

democráticos preparándoo para vivir en sociedade, 



 

O obxectivo é orientar ao alumnado para comprender as relacións sociais, para resolver os conflitos de forma axeitada, aprender a dialogar, 

pensar, respectar aos demais, e crear un sistema de valores que lles permitan participar na vida social de forma pacífica e democrática.. 

 

Os contidos están organizados en 5 bloques 

1. Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 

2. Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

3. Bloque 3. Os seres vivos. 

4. Bloque 4. Materia e enerxía. 

5. Bloque 5. A tecnoloxía, obxectos e máquinas. 

Para o desenvolvemento deste currículo dividiremos a materia en unidades didácticas que serán repartidas ao longo das tres avaliacións. 

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 terceiro 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. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS 

CLAVE 

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

CMCCT-CSIEE 

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

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

CSIEE 



CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.  CAA-CMCCT-CD 

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

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

información. 
 CAA-CMCCT-

CSIEE 

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

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  CAA-CMCCT-

CSC-CSIEE 

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

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

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

a saúde. 
 CMCCT-CSC 

CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais.  CSC-CSIEE 

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

prevención. 
 CMCCT 

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

 CSC 

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

CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria. CMCCT 

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



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

científico. 
 CMCCT 

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

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

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

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

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

vital previamente planificado. 
 CMCCT-CCL-

CSIEE-CD 

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

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

CSC 

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

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

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

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

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

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

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

CSIEE 



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

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

CSC 

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e á construción dalgún obxecto ou aparello sinxelo, empregando operacións matemáticas no cálculo 

previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar... 

CMCCT-CAA-

CCEC-CD-CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

4.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

Estándares mínimos 4º Primaria. CC. Naturais  

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

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

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

unha información.  

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

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

actuacións para á súa prevención.  

 CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno.  

 CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes.  

 CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de 

respecto.  

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

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

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

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

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



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

 

 

5. SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES.  

Para o 4º curso de Primaria.  

 

COMÚNS AOS TRES TRIMESTRES  Unidades didácticas en que se desenvolven: todas   

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias  

Bloque 1. Iniciación á actividade 
científica  

 Iniciación á actividade 
científica.  

Aproximación experimental a algunhas 
cuestións.  

 Utilización de diferentes 
fontes 

 de información (directas, 
libros).  

 Utilización das TIC 
(tecnoloxías da información e 
da comunicación) para 
buscar e seleccionar 
información.  

 

-CNB1.1 Obter información relevante sobre 
feitos ou fenómenos previamente delimitados, 
facendo predicións sobre sucesos naturais, 
integrando datos da observación directa e 
indirecta a partir da consulta de diversas fontes 
e comunicando os resultados.  

CNB1.2 Establecer conxecturas respecto  

tanto de sucesos que ocorren dunha forma 
natural como de sucesos provocados, a través 
dun experimento ou dunha experiencia.  

- Comunicar de forma oral e escrita os 
resultados, presentándoos con apoios 
gráficos.  

-CNB1.3. Traballar de forma cooperativa, 
apreciando o coidado pola seguridade propia e 
pola dos seus compañeiros, coidando as 
ferramentas e facendo un uso axeitado dos 
materiais.  

-CNB1.1.1 Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante; analízaa, extrae conclusións e comunica a súa experiencia, 
reflexionando sobre o proceso seguido e comunicándoa oralmente e por 
escrito.  

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

CNB 1.1.3 Manifesta autonomía na planificación e execución de tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións.  

-CNB1.2.2 Utiliza de maneira adecuada o vocabulario correspondente a 
cada un dos bloques de contidos.  

- CNB13.1Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e 
en equipo, mostrando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

.  

-CNB1.4.1 Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos 
instrumentos e dos materiais de traballo.  

CNB1.5.1- Usando soporte papel e/ou dixital, realiza un proxecto e 

CAA  

CCL  

CMCT  

CSIEE  

CCL  

CMCCT  

CD  

CSIEE  

CMCT  

CL  

CMCT  



Hábitosd e prevención de 
enfermidades e accidentes na 
aula e no centro.  

Utilización de diversos 
materiais, tendo en conta as 
normas de seguridade.  

 Traballo individual e en grupo.  

 

 Planificación de proxectos e 
presentación de informes.  

 Realización dun proxecto.  

  

CNB1.5- Realizar un proxecto e presentar un 
informe.  

presenta un informe, recollendo información de diferentes fontes (directas, 
libros, Internet); comunica de forma oral o proceso seguido, apoiándose 
en imaxes e breves textos escritos realizados segundo pautas.  

CSC  

AA  

CSIEE  

 

CL  

CMCT  

AA  

CSIEE  

 

PRIMEIRO TRIMESTRE  Unidades didácticas en que se desenvolve: 1,2  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias  



Bloque 2. O ser humano e a saúde  

 O corpo humano e o seu 
funcionamento.  

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

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

 Clasificación dos alimentos en 
función dos nutrientes 
principais.  

 Identificación de sistemas de 
conservación alimentaria.  

 Pirámide alimentaria.  

-CNB.2.1 Coñecer a morfoloxía externa do 
propio corpo e dos órganos máis importantes 
para o seu funcionamento.  

CNB2.2 Identificar e explicar as consecuencias 
para a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso.  

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

- CNB2.1..2Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co 
medio e coas formas de coidalo.  

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

-CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais.  

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

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

CMCT  

CMCT  

CMCT  

CL  

AA  

 

Análise de dietas 
equilibradas.  

Saúde e enfermidade.  

 Hábitos saudables: 
alimentación,  

hixiene, exercicio físico e descanso.  

 Actitude crítica ante prácticas 
e mensaxes que non 
favorecen o correcto 
desenvolvemento da saúde.  

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

 Coñecemento de si mesmo/a 
e dos e das demais: 

 

CNB2.3 Deseñar un menú equilibrado para a 
súa idade.  

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

CNB2.3.2 Identifica sistemas de conservación alimentaria.  

CSC  

CMCT  

CMCT  

AA  



emocións e sentimentos 
propios e alleos. Valoración 
das súas habilidades 

persoais.  

 A relación cos demais. Toma 
de decisións.  

 A igualdade entre homes e 
mulleres.  

 

PRIMEIRO TRIMESTRE E SEGUNDO TRIMESTRE  Unidades didácticas : 3 (PRIMEIRO TRIMESTRE) 

Unidades didácticas: 4,5 (SEGUNDO TRIMESTRE) 

 

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias  



Bloque 3. Os seres vivos  

-Diferencia entre seres vivos e inertes.  

 Identificación de animais e de 
plantas como seres vivos.  

 Clasificación de animais 
vertebrados e invertebrados a 
partir de características 
observables.  

 Clasificación das plantas 
(herbas, arbustos e árbores) 
a partir de características 
observables.  

 Utilización guiada de claves 
e de guías de animais e 
plantas  

para a clasificación e 
identificación dalgunhas especies 
existentes en Galicia.  

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

 Identificación de cambios 
observables que se producen 
nos seres da contorna.  

 Valoración da biodiversidade 
e interese pola súa 
conservación 

CNB3.1- Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas da súa contorna 
próxima, recoñecendo as súas características 
principais e buscando información en fontes 
variadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CNB3.2- Planificar, observar e comparar, 
empregando os instrumentos e o material 
necesarios, e rexistrar de forma cooperativa 
algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser 
vivo contrastando os rexistros propios e os dos 
compañeiros con información doutras fontes. 
Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 
empregando soportes textuais variados.  

CNB3.1.1.- Observa, identifica e recoñece as características básicas e 
clasifica, con criterio científico, animais vertebrados e invertebrados da 
súa contorna.  

CNB3.1.2  

- Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica, con 
criterio científico, plantas da súa contorna.  

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

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

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

CL  

CMCT  

AA  

 

 

 

 

 

CL  

CMCT  

CL  

CMCT  

CMCT  

IE  



 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE  Unidades didácticas en que se desenvolve: 6,7  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias  

Bloque 4. Materia e enerxía  

 O Sol e a auga como fontes 
de enerxía.  

 Características e 
propiedades do aire e 
actuacións necesarias para 
evitar a súa contaminación.  

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

 Intervención da enerxía na 
vida cotiá.  

 Realización de experiencias 
con mesturas.  

 Identificación de 
compoñentes e preparación 

CNB4.1- Identificar, a partir de exemplos da 
vida cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias do seu uso inadecuado 
facendo fincapé no aforro enerxético e no 
impacto ambiental.  

CNB4.2 Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións para recoñecer os 
cambios de certos corpos ante a luz e os 
efectos de forzas coñecidas no movemento 
dos corpos.  

CNB4.3  

- Realizar experiencias con mesturas sinxelas 
de substancias relacionadas coa vida 
doméstica e coa contorna e achegar 
conclusións sobre os resultados.  

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

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

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

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

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

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

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

CMCCT  

CCL  

CMCCT  

CSC  

CMCCT  

CCL  

CMCCT  

CMCCT  



dunha mestura.  
 Procedementos de 

separación.  

 

CNB4.3.3 Separa compoñentes dalgunhas mesturas de uso  

 

Bloque 5.- Tecnoloxía, 

obxectos e máquinas 

 B5.1. Identificación da 

enerxía que fai funcionar 

as máquinas de uso cotián 

e doméstico e algúns 

operadores mecánicos 

(eixe, roda, polea, plano 

inclinado, engrenaxe, 

freo, panca, manivela 

etc.). 

 B5.2. Importancia da 

ciencia e da 

tecnoloxía para 

mellorar as 

condicións de vida e 

de traballo. 

 B5.1. Manipular e observar o 

funcionamento de aparellos e 

máquinas sinxelas simples e das 

complexas máis habituais e o seu uso 

na vida cotián. 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas máquinas e aparellos 

sinxelos e habituais na vida cotiá, analizando o seu 

funcionamento. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as máquinas de uso 

habitual e explica a importancia da ciencia e a tecnoloxía na 

vida cotiá. 

 CMCCT 

 CCL 



 B5.3. Planificación 

e realización dalgún 

obxecto ou 

máquina de 

construción sinxela. 

 B5.4. Manexo de 

ferramentas, aparellos 

e máquinas de uso 

doméstico, superando 

estereotipos sexistas. 

 B5.5 Prevención de 

riscos no emprego de 

máquinas de uso cotián. 

 B5.2. Planificar e realizar a 

construción de forma cooperativa 

dalgún obxecto ou máquina sinxela 

para a resolución dun problema 

formulado e presentar os resultados 

en diferentes soportes. 

 CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos 

materiais, das ferramentas e das máquinas que empregan. 
 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e á construción 

dalgún obxecto ou aparello sinxelo, empregando operacións 

matemáticas no cálculo previo, así como as tecnolóxicas: unir, 

cortar, pegar... 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 

Durante o presente curso traballaranse os seguintes aspectos que non puideron abordarse no 3º trimestre do curso 19-20 por causa do peche 

de centros decretado polas autoridades educativas e estatais por mor da pandemia de COVID-19. 

 

Estándares aprazados ao curso 20/21 

 

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



con criterio científico.  

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

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención na vida cotiá.  

CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e situacións da vida cotián.  

CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián na escola analizando o seu funcionamento.  

CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso habitual na vida cotiá.  

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

6.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

 

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

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

 Explicación dos contidos a traballar con apoio dixital e outros. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas en por eles. 

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

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

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

 Elaboración de pequenos proxectos de investigación en pequeño grupo. 

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



 

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

reforzo ou ampliación.  

 

 

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 

Correo-e 

classDojo 

Telefónica 

Cisco Webex 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado 

Avisos/ consultas chat de Aula virtual, Blog 

Envio de tarefas e indicacións ao alumnado Aula Virtal, libro online (nos dispoñibles), Blog 

Entrega de tarefas ao profersorado Aula virtual, e fichas interactivas, libro online 

(nos dispoñibles) 

 

videoconferencias Cisco webex 

 

 

En caso de ensino non presencial buscarase que a información de tarefas e indicacións sexa accesible ao alumno o máis concreta e 

ordenadamente posible. Así, tratarase de colocar nun mesmo espazo, como pode ser a aula virtual do centro, as tarefas e indicacións dos 

distintos especialistas e titora. Ben creándoas alí, ben enlazándoas alí. 

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 os murais, material de debuxo,... 

Os recursos TICs. 

A biblioteca do centro e a biblioteca de aula, 

Cadernos interactivos e aula virtual 





  



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

 

CRITERIOS de 
cualificación 

Indicadores Porcentaxe Instrumentos de 
avaliación 

 

Consecución dos 
obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave: 

-Resolución de 
problemas e operación 

- Resolución de probas 
orais e escritas. 

 

 Superación de 
controis orais e 
escritos 

 Corrección nas 
tarefas 

 Cálculo mental 

 

 

40% 

(Maior importancia da 
3ª avaliación na nota 

final) 

 

 Probas escritas: 

Cuestionarios 

Probas obxectivas 

Probas abertas 

Interpretación, datos , 
gráficos… 

 Rúbricas 
 Observación 

sistemática 
 Listas control 
 Tarefas 

multimedia 

 

Participación activa 
na aula 

 

 

Petición de palabra 

Respecto de turnos 

Interés mostrado 

Preguntas… 

 

 

10% 

Observación 
sistemática 

Listas de control 

Debates 

Asamblea... 

    



Atención, esforzo e 
interese 

 

Actitude nas 
explicacións 

Esforzo e superación 

Interese 

Atención e 
concentración 

 

20% 

Observación 
sistemática 

Escalas de 
observación 

Rexistro anecdótico... 

Entrevistas 

 

Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

Limpeza e orde nos 
traballos 

Caligrafía 

Autonomía no traballo 

Respecto de normas 

Rematar no tempo 
establecido 

 

 

20% 

 

Listas de control 

Análise das 
produccións do 
alumnado, libreta, 
traballos… 

 

Traballo de 
investigación 

 

Amosar curiosidade 

Capacidade de 
razonamento e deducción 

Habilidades na búsqueda 
de información 

Exposición oral 

Tratamento da información 

 

 

 

5% 

 

Rúbricas 

Análise das 
produccións 

Análise dos 
procesos... 



 

Traballo en equipo 

Interese por colaborar 

Respecto polos roles 
adxudicados 

 

5% 

Productos finais 

Rúbricas 

Listas de control... 



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 

 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 

 Atópanse medidas con antelación 
para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

     



para a atención á 
diversidade 

 

 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: 

0 INADECUADO; 1 INSUFICIENTE, 2 BÁSICO, 3 COMPETENTE, 4 EXCELENTE 

 

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 

Traballaranse ao longo do curso e en cada unha das materias os distintos elementos transversais:  

Compresión lectora e expersión oral 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 contextos de non asistencia 

ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, asímesmo, 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 do 

alumnado para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. 

En relación con este punto a escola traballará tamén, segundo indica o curriculum de primaria, a prol de:  

 A igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 A prevención da violencia e o respecto á diferencia.  

 A prevención de accidentes.  

 O desenvolvemento sostible.  



Para o tratamento destes temas transversais cos alumnos pensamos que debe utilizarse preferentemente unha metodoloxía en todas as 

materias que ofreza experiencias de aprendizaxe ricas en situaciones de participación, nas que os alumnos poidan dar opinións, asumir 

responsabilidades, expoñer e resolver conflictos, manexar as tecnoloxías, e ter un papel activo. 

Ademais disto, algúns destes temas serán tratados en concreto a través de textos , videos, etc e con actividades en conmemoracións 

específicas que se traballan na escola “Días da paz, da non violencia de xénero, da muller…” ou con talleres ou actividades organizadas polo 

propio colexio ou por diferentes organismos.  

Organizado polo centro, por exemplo o proxecto de invernadoiro que abrangue aspectos do coidado do medio e desenvolvemento sostible e 

que este ano continuará, mais adaptándose ás medidas actuais anticovid.. E organizado por outras entidades , por exemplo o concurso de 

debuxo “Olla a palabra” ou obradoiros como os de Stop accidentes, ou do proxecto de integración Enki, que vimos facendo desde hai uns anos. 

Ainda que quizáis estes dousúltimos non poidan realizarse por mor das medidas contra a pandemia.  

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 CC. SOCIAIS 

 

 

 

 

María José Vidal Dopazo 

María Luisa Mosquera Seijo 

 

1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

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



O alumnado total para este nivel é de 48 alumnos/as divididos en dous grupos de 24 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 e nas instrucións de 31 de agosto de 2020 de 

adaptación á situación Covid-19, que determinarán a organización escolar este ano.  

 

 

Esta área integra diversos ámbitos de estudo, centrándose en aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos. A organización de 

contidos queda establecido do seguinte xeito: 

 



 Bloque 1. Contidos comúns. 

 
 Bloque 2. O mundo que nos rodea 

 

 Bloque 3. Vivir en sociedade 

 Bloque 4. As pegadas do tempo 

 
Estes bloques establécense para facilitar a concreción curricular da área, pero, en ningún caso, o desenvolvemento curricular se limitará a 

seguir esta estrutura, senón que os contidos serán abordados dun xeito global e interdisciplinar. 

Para o desenvolvemento deste currículo dividiremos a materia en unidades didácticas que serán repartidas ao longo das tres avaliacións. 

 

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 terceiro 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. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia 
clave  

Estándar de aprendizaxe  

CCL-CAA  Selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións con apoio do profesor e comunícaa 
oralmente e/ou por escrito.  

CD  Utiliza as TIC (Internet, blogs) para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados na aula.  

CAA-CD  Analiza informacións relacionadas coa área, interpreta e compara imaxes, táboas, gráficos, esquemas ou resumos e manexa 
as TIC en situacións de traballo na aula.  

CSIEE  Realiza con responsabilidade e esforzo as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.  

CCL-CAA  Coñece e utiliza con precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.  

CCL  Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área que manifesten a comprensión de textos orais 



e/ou escritos.  

CAA-CSC  Realiza traballos e presentacións a nivel individual e de grupo que supoñen a procura, a selección e a organización de textos 
de carácter social en situacións de aula.  

CSC  Utiliza estratexias para realizar traballos en equipo adoptando condutas responsables en situacións de aula.  

CSC  Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respectando os 
principios básicos do funcionamento democrático (respectar a quenda de palabra e de opinión, escoitar os demais e 
argumentar).  

CSC  Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos coñecidos no colexio sobre a 
base dos valores democráticos.  

CSC  Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social da aula e do colexio e utiliza estratexias para resolver conflitos na 
aula e no patio.  

 

CSC  Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornas (escola e familia).  

CSC  Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos exercitando prácticas democráticas en situacións de 
toma de decisións e co apoio do profesor.  

CSIEE  Mostra actitudes de confianza en si mesmo, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito 
emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que o rodean na aula e no colexio.  

CSIEE  Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas e toma decisións persoais coa axuda dun adulto.  

CSC  Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, escoita e respecta as ideas dos compañeiros e reacciona con 
apertura ante elas en situacións de aula.  

CSC  Realiza traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades en situacións de traballo en grupo (por 
exemplo grupo cooperativo).  

CCL  Identifica e describe os diferentes tipos de astros do sistema solar relacionándoos con imaxes.  

CCL- Representa graficamente o movemento de translación terrestre e asocia as estacións como consecuencia da translación.  



CMCT  

CCL-
CMCT  

Representa graficamente o movemento de rotación terrestre asociando o día e a noite como consecuencia deste.  

CCL-
CMCT  

Representa graficamente e nomea as fases que xera a translación da Lúa.  

CCL  Describe as características das capas externas da Terra apoiándose nunha imaxe (por exemplo mediante un mapa conceptual).  

CCL-
CMCT  

Identifica e describe oralmente as diferentes representacións da Terra: planos, mapas, globos terráqueos etc.  

CMCT  Interpreta planos e mapas identificando os seus signos convencionais e a súa linguaxe icónica (en papel ou soporte dixital).  

CMCT  Localiza e sitúa nunha representación gráfica os puntos cardinais e utilízaos para orientarse en determinadas situacións.  

CCL  Describe oralmente as capas da atmosfera e represéntaas de forma gráfica.  

CSC  Investiga a función de protección da atmosfera do planeta utilizando recursos interactivos.  

CCL  Compara e contrasta o tempo atmosférico e o clima (por exemplo mediante un organizador gráfico).  

CMCT  Investiga o uso dalgúns instrumentos meteorolóxicos utilizando recursos interactivos.  

CMCT  Interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións da súa localidade ou de localidades da súa comunidade autónoma.  

CMCT  Observa e interpreta mapas meteorolóxicos sinxelos da súa localidade ou de localidades da propia comunidade autónoma e 
identifica elementos gráficos sinxelos.  

CCL  Recoñece algúns dos factores que determinan o clima e elabora unha idea básica deste.  

CCL-MCT  Diferencia e localiza as diferentes zonas climáticas da súa comunidade autónoma (nun mapa ou soporte dixital) e relaciona a súa 
flora e a súa fauna.  

CMCT  Localiza e sinala masas e cursos de auga da propia comunidade autónoma nunha imaxe, nun mapa ou mediante un recurso 
interactivo.  

CCL-
CMCT  

Explica, apoiándose nunha representación gráfica, o ciclo da auga; valora o uso responsable e non-responsable desta e actúa en 
consecuencia.  



CMCT-CCL  Localiza e sinala, nun mapa ou recurso interactivo, os ríos, as cuncas e as vertentes de Galicia.  

CMCT-CCL  Representa graficamente os tramos dun río e descríbeos.  

CCL  Describe de forma escrita as rochas das paisaxes da súa comunidade autónoma e as diferenzas segundo o tipo, as propiedades 
e os usos.  

CCL-CSC  Describe de forma escrita os elementos das paisaxes da súa comunidade autónoma e, utilizando medios interactivos, investiga 
sobre a súa diversidade.  

CMCT  Localiza e sitúa nun mapa ou outros recursos interactivos as principais unidades do relevo da súa comunidade autónoma e as 
súas vertentes hidrográficas.  

CMCT  Localiza e sitúa nun mapa ou outro recurso interactivo os principais ríos de Galicia.  

CSC  Utilizando a tecnoloxía, investiga sobre o comportamento humano no medio natural e asóciao co uso sustentable dos recursos naturais.  

CSC-CMCT  Analiza accións cotiás e clasifícaas nas que protexen e as que non protexen o medio (por exemplo cunha táboa).  

CSC-CAA  Explica/simula o proceso para levar a cabo unhas eleccións determinando algúns valores democráticos recolleitos na Constitución española.  

CSC-CAA  Investiga a composición e o funcionamento do Concello da súa localidade e as funcións que realiza.  

CAA  Explica como se elixen e cales son as funcións dos responsables do Concello da súa localidade, por exemplo cun esquema ou mapa mental.  

CCL-CMCT  Define concello, provincia e comunidade e nomea e localiza en mapas políticos Galicia e as súas provincias, así como as diferentes comunidades autónomas.  

CCEC-CSC  Solicita información a través de diferentes fontes para presentar Galicia e outras comunidades autónomas nunha exposición oral/escrita, destacando os seus 
valores culturais, lingüísticos etc. e mostrando respecto e curiosidade polo que achegan as diferenzas.  

CCL  Define, oralmente ou por escrito, a poboación dun territorio: grupos de idade, natalidade, mortalidade, inmigración e emigración.  

CMCT  Manexa táboas con datos do censo e do padrón para comparar poboacións e elaborar as súas conclusións.  

CAA-CCL  Define que é poboación activa e inactiva e clasifica diferentes situacións das persoas en relación coa súa situación laboral (por exemplo cun mapa mental).  

CAA-CSC  Investiga a través de diferentes fontes como evolucionou a poboación de Galicia en períodos de tempo delimitados.  

CAA-CSC  Busca información sobre que factores fan que a poboación se concentre ou se disperse nun territorio dado.  

CSC-CMCT  Sitúa nun mapa de Galicia as maiores concentracións de poboación e engade algunha consecuencia desta concentración.  



CSC  Pescuda algunhas causas e efectos dos movementos migratorios en Galicia a través de diferentes fontes.  

 

 



4.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

Estándares mínimos 4º Primaria. CIENCIAS SOCIAIS  

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

e asume responsabilidades.  

 CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo valorando o 

esforzo e o coidado do material.  

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

sociais.  

 CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos 

terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios.  

 CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se utilizan para a recollida de 

datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e información que proporcionan e fai medicións, interpretacións 

de datos e predicións do tempo atmosférico.  

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

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

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

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

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

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

incumprimento destas.  

 CSB3 6.2.Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a importancia de respectalas e as utiliza tanto 

como peón ou peoa e como persoa usuaria de medios de transporte (abrocharse o cinto, non molestar a persoa 

condutora...)  



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

inicio e final.  

 CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como 

sucesivos a.C o d.C  

 CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas épocas 

históricas estudadas.  

 CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades 

que supón a súa conservación e mellora.  

 

 



5. SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES.  

 

Para o 4º curso de Primaria.  

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS ( A 

desenvolver nos tres trimestres)  

 

OBXECTIVOS 

 

CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 a  B1.1.Iniciación ao coñecemento 

científico, toma de conciencia das súas 

fases e a súa aplicación nas Ciencias 

sociais.Proposta de traballo que xurda 

dun problema, acontecemento ou 

inquedanza e que supoña un proceso 

de investigación e acción que garanta 

participación activa do alumnado e 

facilite o proceso de autorregulación 

de aprendizaxes. 

 B1.2.Busca e selección de información 

empregando as TIC e outras fontes 

(directas e indirectas), organización, 

análise, documentación do proceso 

(mediante uso do cartafoles) e 

comunicación das conclusións. 

 B1.3.Planificación e xestión de 

proxectos co fin de acadar obxectivos. 

Iniciativa emprendedora. 

 B1.1.Realizar un 

traballo de 

investigación que 

supoña a busca, 

selección e 

organización de 

información sobre 

fenómenos 

previamente 

delimitados, a 

realización dun 

produto, a 

documentación do 

proceso e a 

comunicación do 

resultados. 

 CSB1.1.1.Busca información 

(empregando as TIC e outras fontes 

directas e indirectas), selecciona a 

información relevante, a organiza, 

analiza, obtén conclusións sinxelas e as 

comunica oralmente e/ou por escrito. 

 CAA 

 b  CD 

 d  CMCCT 

 e  CCL 

 h 

 CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas, ten iniciativa na toma de 

decisións e asume responsabilidades. 

 

 i  CSIEE 

  CAA 



 
 CSB1.1.3.Realiza as tarefas 

encomendadas e presenta os traballos 

de maneira ordenada, clara e limpa. 

 CAA 

 

 CCL 

  CMCCT 

 

 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B1.4.Emprego de técnicas de 

estudo individual e de estratexias 

de traballo cooperativo. 

Valoración do esforzo e coidado 

do material. 

 B1.5.Participación activa e construtiva 

na vida social, uso das normas de 

convivencia 

 B1.6 A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos e recursos básicos 

na resolución pacífica de conflitos. 

 B1.2.Empregar 

estratexias de 

traballo cooperativo, 

adoitar un 

comportamento de 

respecto e tolerancia 

ante as diferentes 

ideas e achegas 

alleas nos diálogos e 

debates, valorando o 

esforzo e amosando 

actitudes de 

cooperación, 

participación e 

respecto cara aos 

demais. 

 CSB1.2.1.Participa en actividades 

individuais e de grupo, e emprega 

estratexias de traballo cooperativo 

valorando o esforzo e o coidado do 

material. 

 CSC 

 CAA 

 CSB1.2.2.Adoita un comportamento 

responsable, construtivo e solidario 

respectando diferentes ideas e achegas nos 

debates, recoñecendo a cooperación e o 

diálogo como principios básicos do 

funcionamento democrático. 

 CSC 

 CAA 

 b 

 e 

 h 

 B1.7.Utilización da terminoloxía 

propia da área. 

o Elaboración dun glosario da 

área. 

 B1.3.Coñecer e 

utilizar as palabras 

claves e conceptos 

necesarios para ser 

capaz de ler, escribir 

e falar sobre Ciencias 

 CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o 

vocabulario adquirido para ser capaz de 

ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

 CCL 

 CAA 

 CMCCT 



 i 

 o 

 B1.8.Fomento de Técnicas de 

animación á lectura de textos de 

divulgación das Ciencias sociais (de 

carácter social, xeográfico e histórico). 

o A prensa escrita e dixital como 

fontes de información. 

 B1.9.Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficos. 

sociais, así como 

comprender 

diferentes linguaxes 

recollidos en textos 

de carácter social, 

xeográfico ou 

histórico. 

 CSC 

 CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara 

e ordenada, contidos relacionados coa 

área, que manifestan a comprensión de 

textos orais e /ou escritos de carácter 

xeográfico, social e histórico. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 CSB1.3.3.Analiza informacións 

relacionadas coa área e manexa imaxes, 

táboas, gráficos, esquemas, resumos e as 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 

 

 



  



PRIMEIRO TRIMESTRE  

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS 

RODEA  

 

OBXECTIVOS 

 

CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 h 

 e 

 B2.1.A litosfera: placas 

tectónicas. Os volcáns, os 

terremotos e as súas 

 B2.1.Coñecer a 

formación da 

litosfera e a 

dinámica de 

placas 

 CSB2.1..1 Coñece e define a formación 

da litosfera e a dinámica de placas 

tectónicas e 

 CMCCT 

 CAA 

 

 o consecuencias. tectónicas e analizar as 

súas influencias e 

consecuencias no medio 

que o rodea. 

as súas consecuencias.  CCL 

 h 

 e 

 g 

 i 

 B2.2.Formas de representación da 

Terra: planos, mapas, planisferios e 

globos terráqueos. 

 B2.3.Identificación dos polos, o eixe 

e os hemisferios. 

 B2.2.Explicar e 

comparar as distintas 

formas de representar 

a superficie terrestre 

identificando os 

polos, o eixe e os 

hemisferios e analizar 

cal delas reflicte 

mellor a realidade á 

que representa. 

 CSB2.2.1.Explica e compara as distintas 

formas de representación da Terra, 

planos, mapas, planisferios e globos 

terráqueos identificando polos, eixe e 

hemisferios. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 h 

 g 

 i 

 B2.4.Os paralelos e meridianos. 

As coordenadas xeográficas: 

latitude e lonxitude. 

 B2.3. Identificar e 

manexar os 

conceptos de 

paralelos, 

meridianos e 

coordenadas 

xeográficas para 

 CSB2.3.1.Localiza diferentes puntos da 

Terra empregando os paralelos e 

meridianos e as coordenadas xeográficas. 

 CMCCT 

 CAA 



localizar 

determinados 

puntos da Terra. 

 h 

 g 

 e 

 i 

 B2.5.Planos, mapas e planisferios. 

Mapas físicos e políticos. 

 B2.6.Escalas e signos convencionais 

dun mapa. 

 B2.7.Orientación no espazo: 

Elaboración dun itinerario coa axuda 

de ferramentas dixitais. 

 B2.4.Diferenciar 

correctamente entre 

planos, mapas, 

planisferios, mapas 

físicos e políticos, 

analizar e describir as 

características máis 

relevantes de cada un e 

interpretar a súa escala 

e signos convencionais 

básicos de cara a 

orientarse nun espazo 

determinado e á 

elaboración dun 

itinerario empregando 

as TIC. 

 CSB2.4.1.Identifica e clasifica distintos 

tipos de mapas, define que é a escala nun 

mapa, o seu uso e emprega e interpreta os 

signos convencionais básicos que poden 

aparecer nel. 

 CMCCT 

 CAA 

 h 

 g 

 i 

 e 

 b 

 B2.8.O tempo atmosférico. 

 B2.9.Medición e predición 

meteorolóxica. Instrumentos de 

medida. Elaboración e comunicación 

dun parte meteorolóxico empregando 

as TIC (programa de radio, boletín 

meteorolóxico etc). 

 B2.5.Explicar que é o 

tempo atmosférico, 

coñecer os 

instrumentos de 

medida, o seu uso, 

realizar medicións e 

interpretacións de 

gráficos a través dos 

datos recollidos nunha 

estación 

meteorolóxica de cara 

a 

 CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, 

identifica os distintos instrumentos de 

medida que se utilizan para a recollida de 

datos atmosféricos clasificándoos segundo 

a función e información que proporcionan 

e fai medicións, interpretacións de datos e 

predicións do tempo atmosférico. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 

  B2.10.Gráficos sinxelos de 

temperaturas e precipitacións: os 

climogramas. 

 B2.11.Os mapas do tempo. 

facer unha predición do 

tempo atmosférico para un 

período de tempo 

determinado e a 

comunicación deste 

 CSB2.5.2.Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a súa función e 

confecciona e interpreta gráficos sinxelos 

de temperaturas e precipitacións. 

 CMCCT 

 CCL 



Símbolos convencionais. empregando mapas do 

tempo. 
 CAA 

 CD 

 CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos 

mapas meteorolóxicos distinguindo os 

seus elementos principais. 

 CMCCT 

 a 

 b 

 h 

 e 

 o 

 B2.12.A hidrosfera. Distribución das 

augas no planeta. Masas e cursos de 

auga. 

 B2.13.Vertentes hidrográficas. 

 B2.14.Os tramos dun río. 

 B2.6.Explicar a 

hidrosfera, 

identificar e nomear 

masas e cursos de 

auga, diferenciando 

augas superficiais e 

augas subterráneas, 

cuncas e vertentes 

hidrográficas e 

analizar as partes as 

partes dun río do 

medio próximo. 

 CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e 

nomea as grandes masas e cursos de auga, 

explicando como se forman as augas 

subterráneas, como afloran e como se 

accede a elas. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CSB2.6.2.Diferencia cuncas e 

vertentes hidrográficas. 
 CMCCT 

 CCL 

 CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos 

dun río e as características de cada un 

deles. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 o 

 B2.15.A litosfera: características e tipos 

de rochas. 

 B2.16.Rochas e minerais: propiedades, 

usos e utilidades. 

 B2.7.Adquirir o 

concepto de 

litosfera, coñecer 

algúns tipos de 

rochas e a súa 

composición 

identificando 

distintos minerais e 

algunha das súas 

propiedades e usos. 

Facer especial 

fincapé nos que son 

propios de Galicia 

 CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a 

composición das rochas nomeando 

algúns dos seus tipos. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSB2.7.2.Identifica e explica as 

diferenzas entre rochas e minerais, 

describe os seus usos e utilidades 

clasificando algúns minerais segundo as 

súas propiedades. 

 CMCCT 

 CCL 



 e 

 h 

 B2.17.A diversidade xeográfica das 

paisaxes de Galicia: relevo e 

hidrografía. Utilización de sistemas de 

información 

 B2.8.Describir as 

características do 

relevo de Galicia e a 

súa rede 

hidrográfica, 

localizándoos nun 

 CSB2.8.1.Localiza nun mapa as 

principais unidades de relevo en Galicia 

e as súas vertentes hidrográficas. 

 CSC 

 CAA 

 

 i 

 o 

xeográfica. mapa. 
 CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, 

océanos e os grandes ríos de Galicia. 
 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 h 

 B2.18.A intervención humana no medio. 

 B2.19.A contaminación e o cambio 

climático. 

 B2.20.Desenvolvemento sostible e 

consumo responsable. Elaboración dunha 

campaña de concienciación no centro 

educativo. 

 B2.9.Explicar a 

importancia da 

intervención humana 

no medio e 

favorecer o 

desenvolvemento 

sostible a través da 

realización dunha 

campaña de 

concienciación no 

centro educativo. 

 CSB2.9.1.Explica a importancia do 

coidado do medio, así como as 

consecuencias da acción humana neste. 

 CSC 

 CCL 

 CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o 

desenvolvemento sostible e o consumo 

responsable. 

 CSC 

 CCL 

 

 

 

 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

 

OBXECTIVOS 

 

CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 a 

 d 

 h 

 B3.1.A Constitución de 1978. 

 B3.2.Dereitos e deberes dos cidadáns 

e cidadás. 

 B3.1.Analizar a 

importancia que 

teñen os dereitos, 

deberes e 

liberdades 

recollidos na 

Constitución para 

o exercicio dunha 

cidadanía activa e 

unha convivencia 

pacífica. 

 CSB3.1.1.Identifica, respecta e 

valora os principios democráticos 

máis importantes establecidos na 

Constitución para o exercicio da 

cidadanía activa e convivencia 

pacífica. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 d 

 h 

 o 

 B3.3.Forma de goberno: a 

monarquía parlamentaria. 

 B3.4.As principais institucións políticas e 

as súas funcións. Elaboración de 

organigramas sinxelos. 

 B3.2.Identificar as 

principais 

institucións políticas 

de Galicia e do 

Estado español que 

se derivan da 

Constitución, así 

como as súas 

funcións. 

 CSB3.2.1.Identifica as principais 

institucións de Galicia e do Estado 

español e describe as súas funcións. 

 CSC 

 CCL 

 CSB3.2.2.Identifica a división de 

poderes do Estado e cales son as 

atribucións recollidas na 

Constitución para cada un deles. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 o 

 B3.5.A organización social, 

política e territorial: o Estado 

español e as Comunidades 

Autónomas. 

 B3.6.Estruturas de goberno básicas: 

o concello. 

 B3.3.Coñecer a 

organización 

territorial do Estado 

español e os seus 

órganos de goberno 

básicos 

 CSB3 3.1 Explica a organización 

territorial de España, nomea as 

estruturas básicas de goberno e 

localiza en mapas políticos as 

distintas comunidades autónomas 

que forman España. 

 CCL 

 CSC 

 



 a 

 d 

 h 

 B3.7. Manifestacións culturais e 

lingüísticas de España. 
 B3.4.Valorar a 

diversidade 

cultural, social, 

política e 

lingüística do 

Estado español 

respectando as 

diferenzas. 

 CSB3.4.1.Recoñece, partindo da 

realidade do estado español, a 

diversidade cultural, social, política e 

lingüística nun mesmo territorio como 

fonte de enriquecemento cultural. 

 CSC 

 CCL 

 d 

 g 

 h 

 i 

 o 

 B3.8.Demografía e poboación. 

 B3.9.Conceptos demográficos: básicos 

e a súa representación. 

Representacións gráficas dalgúns datos 

demográficos de Galicia obtidos en 

fontes estatísticas: IGE. 

 B3.5.Comprender e 

interpreta os principais 

conceptos 

demográficos e 

calculalos a partires 

dos datos de 

poboación. 

 CSB3.5.1.Define demografía e 

comprende os principais conceptos 

demográficos. 

 CCL 

 CSC 

 CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos a 

partires de datos demográficos de obtidos 

en diversas fontes de información. 

 CMCCT 

 CAA 

 a 

 h 

 n 

 B3.10.Educación viaria. Adquisición 

de coñecementos que contribúan a 

consolidar condutas e hábitos viarios 

correctos. 

 B3.6. Coñecer e 

respectar as normas de 

circulación e fomentar a 

seguridade viaria en 

todos os seus aspectos. 

 CSB3 6.1.Explica normas básicas de 

circulación e as consecuencias derivadas 

do descoñecemento ou incumprimento 

destas. 

 CSC 

 CCL 

 CSB3 6.2.Coñece o significado 

dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a 

importancia de respectalas e as utiliza 

tanto como peón ou peoa e como persoa 

usuaria de medios de transporte 

(abrocharse o cinto, non molestar a persoa 

condutora...) 

 CSC 

 CCL 

 

 

 



TERCEIRO TRIMESTRE 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 

 b 

 g 

 h 

 B4.1.O tempo histórico. 

A Prehistoria e a Idade 

Antiga: duración e 

datación dos feitos 

históricos significativos 

que as acoutan. 

Proxecto de traballo 

colaborativo sobre as 

formas de vida que 

caracterizan a 

Prehistoria. 

 B4.1.Explicar as 

características de cada 

tempo histórico 

estudado e certos 

acontecementos desas 

épocas que 

determinaron cambios 

fundamentais no 

rumbo da historia. 

 CSB4.1.1.Define o concepto de 

prehistoria e historia, asociándoa as 

distintas idades aos feitos que marcan o 

seu inicio e final. 

 CSC 

 CMCCT 

 CCL 

 CSB4.1.2.Explica e valora a 

importancia da escritura, a agricultura 

e a gandería, como descubrimentos 

que cambiaron profundamente as 

sociedades humanas. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 b 

 h 

 i 

 B4.2.As fontes 

históricas: a 

importancia das fontes 

arqueolóxicas e 

materiais. A escritura. 

 B4.2.Coñecer a 

importancia das fontes 

históricas para o estudo 

da historia. 

 CSB4.2.1.Recoñece a importancia 

dos restos arqueolóxicos e materiais 

que produce unha sociedade como 

fontes para coñecer o noso pasado, 

con especial relevancia da escritura. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 g 

 h 

 i 

 B4.3.Técnicas para 

localizar no tempo e no 

espazo feitos do 

pasado: os mapas 

históricos e as liñas do 

tempo. 

 B4.3.Utiliza as 

nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para 

ordenar 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e outros 

feitos relevantes. 

 CSB4.3.1.Recoñece o século como 

unidade de medida do tempo histórico 

e localiza feitos situándoos como 

sucesivos a.C o d.C 

 CMCCT 

 CSC 

 CSB4.3.2.Usa diferentes técnicas 

para localizar no tempo e no 

espazo feitos do pasado, percibindo 

a duración, a simultaneidade e as 

 CSC 

 CMCCT 



relacións entre os acontecementos.  CAA 

 b 

 d 

 h 

 o 

 B4.4.A península ibérica 

na Prehistoria. 

 B4.5.A península ibérica 

na Idade Antiga. 

 B4.6.A Prehistoria e 

Idade Antiga en Galicia. 

Os principais 

xacementos 

arqueolóxicos de 

Galicia. 

 B4.4.Identificar e 

localizar no tempo os 

procesos e 

acontecementos 

históricos e culturais 

máis relevantes da 

historia de España 

para adquirir unha 

perspectiva global da 

súa evolución e 

coñecer os principais 

xacementos 

arqueolóxicos de 

Galicia. 

 CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo 

os feitos fundamentais da prehistoria e 

historia de España e describe as 

principais características de cada unha 

delas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados 

coa forma de vida, organización social e 

cultura das distintas épocas históricas 

estudadas. 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

 

   
 CSB4.4.3.Explica a diferenza dos 

dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria e describe as 

características básicas das formas de 

vida nestas dúas épocas. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e 

describe as características básicas da 

vida naquel tempo, en especial as 

referidas á romanización. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 



 d 

 h 

 o 

 B4.7.Noso patrimonio 

histórico e cultural. 
 B4.5.Desenvolver a 

curiosidade por coñecer 

as formas da vida 

humana no pasado, 

valorando a importancia 

que teñen os restos para 

o coñecemento e estudo 

da historia e como 

patrimonio cultural que 

hai que coidar e legar. 

 CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta 

o patrimonio natural, histórico, 

cultural e artístico e asume as 

responsabilidades que supón a súa 

conservación e mellora. 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 h 

 o 

 B4.8.Museos, sitios e 

monumentos 

históricos como 

espazos de 

aprendizaxe e gozo. 

Planificación 

conxunta e visita a un 

museo próximo. 

 B4.6.Valorar a 

importancia dos museos, 

sitios e monumentos 

históricos como espazos 

onde se ensina e 

aprende, amosando unha 

actitude de respecto á 

súa contorna e á súa 

cultura, apreciando a 

herdanza cultural. 

 CSB4.6.1.Respecta e asume o 

comportamento que debe cumprirse 

cando visita un museo ou un edificio 

antigo. 

 CSC 

 CCEC 

 

Durante este curso traballaranse os seguintes aspectos que non puideron abordarse no 3º trimestre do curso 19-20 por causa do peche de 

centros decretado polas autoridades educativas e estatais por mor da pandemia de COVID-19. 

 

Estándares aprazados ao curso 20/21 

 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de traballo cooperativo adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático 

CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a formación das nubes e as precipitacións.  



CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia distinguindo os seus elementos principais.  

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga.  

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma.  

CSB3.4.1.Diferenza entre materias primas e produtos elaborados e os asocia cos diferentes sectores produtivos e económicos da contorna.  

CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación.  

CSB4.2.2.Distingue entre prehistoria e historia recoñecendo a importancia das manifestacións escritas como avances que supoñen a transición 
entre esas épocas.  



6.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

 

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

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

 Explicación dos contidos a traballar con apoio dixital e outros. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas en por eles. 

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

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

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

 Elaboración de pequenos proxectos de investigación en pequeño grupo. 

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

 

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

reforzo ou ampliación.  

 

 

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 

Correo-e 

classDojo 

Telefónica 

Cisco Webex 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado 

Avisos/ consultas chat de Aula virtual, Blog 



Envio de tarefas e indicacións ao alumnado Aula Virtal, libro online (nos dispoñibles), Blog 

Entrega de tarefas ao profersorado Aula virtual, e fichas interactivas, libro online 

(nos dispoñibles) 

 

videoconferencias Cisco webex 

 

 

En caso de ensino non presencial buscarase que a información de tarefas e indicacións sexa accesible ao alumno o máis concreta e 

ordenadamente posible. Así, tratarase de colocar nun mesmo espazo, como pode ser a aula virtual do centro, as tarefas e indicacións dos 

distintos especialistas e titora. Ben creándoas alí, ben enlazándoas alí. 

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 os mapas, material de debuxo,... 

Os recursos TICs. 

A biblioteca do centro e a biblioteca de aula, 

Recursos persoais (os titores/as e monitores especifícos de saídas e tarefas realizadas no centro). 

Snappet e aula virtual. 



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

 

CRITERIOS de 
cualificación 

Indicadores Porcentaxe Instrumentos de 
avaliación 

 

Consecución dos 
obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave: 

-Resolución de 
problemas e operación 

- Resolución de probas 
orais e escritas. 

 

 Superación de 
controis orais e 
escritos 

 Corrección nas 
tarefas 

 Cálculo mental 

 

 

40% 

(Maior importancia da 
3ª avaliación na nota 

final) 

 

 Probas escritas: 

Cuestionarios 

Probas obxectivas 

Probas abertas 

Interpretación, datos , 
gráficos… 

 Rúbricas 

 Observación 
sistemática 

 Listas control 

 Tarefas 
multimedia 

 

Participación activa 
na aula 

 

 

Petición de palabra 

Respecto de turnos 

 

10% 

Observación 
sistemática 

Listas de control 

Debates 



Interés mostrado 

Preguntas… 

 

Asamblea... 

 

Atención, esforzo e 
interese 

 

 

Actitude nas 
explicacións 

Esforzo e superación 

Interese 

Atención e 
concentración 

 

 

20% 

 

Observación 
sistemática 

Escalas de 
observación 

Rexistro anecdótico... 

Entrevistas 

 

Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

Limpeza e orde nos 
traballos 

Caligrafía 

Autonomía no traballo 

Respecto de normas 

Rematar no tempo 
establecido 

 

 

20% 

 

Listas de control 

Análise das 
produccións do 
alumnado, libreta, 
traballos… 

 

Traballo de 
investigación 

 

Amosar curiosidade 

Capacidade de 
razonamento e deducción 

 

 

5% 

 

Rúbricas 

Análise das 



Habilidades na búsqueda 
de información 

Exposición oral 

Tratamento da información 

 

produccións 

Análise dos 
procesos... 

 

Traballo en equipo 

Interese por colaborar 

Respecto polos roles 
adxudicados 

 

5% 

Productos finais 

Rúbricas 

Listas de control... 



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 

 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: 

0 INADECUADO; 1 INSUFICIENTE, 2 BÁSICO, 3 COMPETENTE, 4 EXCELENTE 

 

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 

Traballaranse ao longo do curso e en cada unha das materias os distintos elementos transversais:  

Compresión lectora e expersión oral 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 contextos de non asistencia 

ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, asímesmo, 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 do 

alumnado para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. 

En relación con este punto a escola traballará tamén, segundo indica o curriculum de primaria, a prol de:  

 A igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 A prevención da violencia e o respecto á diferencia.  



 A prevención de accidentes.  

 O desenvolvemento sostible.  

Para o tratamento destes temas transversais cos alumnos pensamos que debe utilizarse preferentemente unha metodoloxía en todas as 

materias que ofreza experiencias de aprendizaxe ricas en situaciones de participación, nas que os alumnos poidan dar opinións, asumir 

responsabilidades, expoñer e resolver conflictos, manexar as tecnoloxías, e ter un papel activo. 

Ademais disto, algúns destes temas serán tratados en concreto a través de textos , videos, etc e con actividades en conmemoracións 

específicas que se traballan na escola “Días da paz, da non violencia de xénero, da muller…” ou con talleres ou actividades organizadas polo 

propio colexio ou por diferentes organismos.  

Organizado polo centro, por exemplo o proxecto de invernadoiro que abrangue aspectos do coidado do medio e desenvolvemento sostible e 

que este ano continuará, mais adaptándose ás medidas actuais anticovid.. E organizado por outras entidades , por exemplo o concurso de 

debuxo “Olla a palabra” ou obradoiros como os de Stop accidentes, ou do proxecto de integración Enki, que vimos facendo desde hai uns anos. 

Ainda que quizáis estes dousúltimos non poidan realizarse por mor das medidas contra a pandemia.  

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 VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

 

 

 

 

 

María José Vidal Dopazo 

María Luisa Mosquera Seijo 

 

 

 

 



1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

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

O alumnado total para este nivel nesta materia é de 32 alumnos/as divididos en dous grupos de 24 e 8 nenos/as respectivamente.  

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 e nas instrucións de 31 de agosto de 2020 de 

adaptación á situación Covid-19, que determinarán a organización escolar este ano.  

 



Esta área, que forma parte das disciplinas específicas establecida pola LOMCE, pretende formar ao alumnado nos valores socias e 

democráticos preparándoo para vivir en sociedade, 

 

O obxectivo é orientar ao alumnado para comprender as relacións sociais, para resolver os conflitos de forma axeitada, aprender a dialogar, 

pensar, respectar aos demais, e crear un sistema de valores que lles permitan participar na vida social de forma pacífica e democrática.. 

 

Para facilitar a concreción curricular establécense tres bloques de contidos. Non obstante, deben entenderse como un conxunto e 

desenvolverse de forma global tendo en conta as conexións internas tanto a nivel de curso como ao longo da etapa.  

 

Os contidos están organizados en 3 bloques 

1. Bloque 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA  

2. Bloque 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS  

3. Bloque 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS  

Para o desenvolvemento deste currículo dividiremos a materia en unidades didácticas que serán repartidas ao longo das tres avaliacións. 

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 terceiro 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. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.BLOQUE 2. O SER HUMANO E A  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 



VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a representación que fai de un mesmo e a 
imaxe que expresan das demais persoas. 

 CSC-CCL 

VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias calidades e limitacións.  CSC-CCL-CAA 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas.  CSC-CCL-
CSIEE 

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna.  CSC- CSIEE 

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e a resolución de conflitos, de xeito guiado.  CSC- CSIEE 

VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas. 

 CSC-CSIEE - 
CCL 

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.  CSC-CAA-
CSIEE 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na formulación de propostas de actuación.  CSC-CSIEE 

VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.  CSC-CSIEE 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e motivación.  CSIEE-CSC 

VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar proxectos sobre valores 
sociais. 

 CSC-CSIEE-
CCEC 



VSCB1.6.3. Define e formula claramente problemas de convivencia.  CSC-CCL 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións.  CSC-CSIEE 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais en situacións formais e informais da 
interacción social. 

 CSC-CSIEE 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, sentimentos e emocións.  CCL-CSC-
CSIEE 

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 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto de vista da persoa que fala.  CSC-CCL 

VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que 
se está a dicir. 

 CCL-CSC-
CSIEE 

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas. CAA-CSIEE-
CSC - CCL 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación e facilitar o achegamento co seu 
interlocutor nas conversas. 

 CCL-CSC 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva.  CCL - CSC 

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos comúns.  CCL-CSC-CAA 



VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais.  CSC 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e reflexiona sobre a súa contribución á cohesión dos 
grupos sociais aos que pertence. 

 CSC-CSIEE 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.  CSC 

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

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza 
mutua. 

 CSC-CSIEE 

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.  CSC-CSIEE 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos 
durante a interacción social na aula. 

 CSC-CSIEE 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.  CAA-CSIEE-
CSC 

VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda entre iguais.  CAA-CSIEE-
CSC 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.  CSC 

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.  CSC-CSIEE-
CAA 

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas de convivencia nos diferentes espazos de 
interacción social 

 CCL-CSC 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.  CCL-CSC-



CSIEE 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.  CSC 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con axuda dunha persoa adulta.  CSC-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, sentimentos e posibles pensamentos das partes en conflito.  CSC-CSIEE 

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da infancia.  CSC-CCL 

VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas reciban axuda.  CSC 

VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación infantil e a trata de nenos e nenas.  CSC 

 CSIEE 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes.  CSC 

 CCL 

VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais expostas en internet, en relación aos dereitos da infancia.  CSC-CD-CCL 

VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre creación as conclusións da súa análise crítica das diferenzas na 
asignación de tarefas e responsabilidades na familia e na comunidade escolar en función do sexo. 

 CSC-CCEC-
CCL-CD-CMCT´-
CSIEE 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 

 CSC-CCL 

V VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidade no coidado da 
familia presentados nos medios de comunicación. 

 CSC-CD-CCL-
CCEC-CSIEE 



VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que o rodea e séntese parte integrante dela.  CSC 

VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos bens naturais.  CSC-CCL 

VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso adecuado de bens naturais razoando os motivos.  CSC-CSIEE 

VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de educación viaria.  CSC-CSIEE 

VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de tráfico coa axuda das novas tecnoloxías.  CSC-CD-CAA 

VSCB3.9.3. Expón as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.  CSC-CCL-
CMCT-cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO. 

Estándares mínimos 4º Primaria. Valores Cívicos e Sociais  

 VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a representación que fai de un mesmo e a imaxe que expresan 

das demais persoas.  

 VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas.  

 VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos.  

 VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.  

 VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais en situacións formais e informais da interacción social.  

 VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.  

 VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.  

 VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores.  

 VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.  

 VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración. VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.  

 VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.  

 VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.  

 

 



5. SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES.  

Para o 4º curso de Primaria.  

 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA 

PERSOA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 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 

de un mesmo tomando decisións 

meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto. 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa 

propia identidade relacionando a 

representación que fai de un mesmo e a 

imaxe que expresan das demais persoas. 

 CSC 

 CCL 

VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha 

visión positiva das súas propias calidades e 

limitacións. 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 m B1.3. O autoconcepto. A 

autovaloración; os trazos de 

personalidade. A autoconciencia 

emocional. A respectabilidade e a 

dignidade persoal. O estilo persoal 

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 



positivo. 
VSCB1.2.2. Actúa de forma 

respectable e digna. 

 CSC 

 CSIEE 

 m 

 a 

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 e independente 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

 VSCB1.3.3. Aplica o 

autocontrol á toma de decisións, 

á negociación e a resolución de 

conflitos, de xeito guiado. 

 CSC 

 CSIEE 

VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que respecta 

os dos e das demais nas actividades 

cooperativas. 

 CSC 

 CSIEE - 

CCL 

 m 

 b 

B1.6. A responsabilidade. O 

sentido do compromiso respecto a 

un mesmo e a ás demais persoas. 

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. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 m B1.7. A autonomía persoal e a 

autoestima. Seguridade nun 

B1.5. Adquirir capacidades para 

tomar decisións de forma 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo 

na análise de problemas e na formulación 

 CSC 



mesmo e nunha mesma, 

iniciativa, autonomía para a 

acción, confianza nas propias 

posibilidades. A toma de 

decisións persoal meditada. 

Tolerancia á frustración. 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

de propostas de actuación.  CSIEE 

VSCB1.5.2.Emprega estratexias para 

facer fronte á incerteza, ao medo ou ao 

fracaso. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 a B1.8. A iniciativa. A 

automotivación. A 

autoproposta de desafíos. 

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. Realiza propostas 

creativas e utiliza as súas 

competencias para abordar proxectos 

sobre valores sociais. 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

VSCB1.6.3. 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. 

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 aos demais. 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das 

súas accións. 

 CSC 

 CSIEE 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de 

respecto e solidariedade cara aos demais en 

situacións formais e informais da 

 CSC 

 CSIEE 



interacción social. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 

OBXECTIVOS 

 

CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 m 

 b 

B2.1. As habilidades de 

comunicación. A percepción e o 

emprego do espazo físico na 

comunicación. Os elementos da 

comunicación non verbal que 

favorecen o diálogo: ton de voz e 

maneira de falar. Adecuación a 

diferentes contextos. 

B2.2. A comunicación 

receptiva. A escoita activa. 

Estratexias da linguaxe oral 

como instrumento de 

comunicación: escoitar, 

preguntar, argumentar. 

B2.1. Expresar 

opinións, 

sentimentos e 

emocións, 

empregando 

coordinadamente a 

linguaxe verbal e 

non verbal. 

B2.2. Utilizar 

habilidades de 

escoita e o 

pensamento de 

perspectiva con 

empatía. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e emocións. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os 

elementos da comunicación verbal e non verbal, en 

consonancia cos sentimentos. 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en 

relación coa non verbal en exposicións orais. 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 

argumentos 

 CCL 

 CSC 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a 

comunicación desde o punto de vista da persoa que 

fala. 

 CSC 

 CCL 

 B2.4. A aserción.. Exposición e 

defensa das ideas propias con 

argumentos fundados e razoables 

empregando estratexias de 

 B2.4. 

Empregar a 

aserción. 

 VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias 

ideas e opinións. 

 CCL 



comunicación construtivas. 

 m B2.5. O diálogo. A busca do 

mellor argumento. A creación de 

pensamentos compartidos a 

través do diálogo. 

B2.5. Dialogar 

creando pensamentos 

compartidos con 

outras persoas para 

atopar o mellor 

argumento. 

VSCB2.5.1. Relaciona 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. 

 CSC 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades 

grupais e reflexiona sobre a súa contribución á 

cohesión dos grupos sociais aos que pertence. 

 CSC 

 CSIEE 

 a 

 o 

B2.7. O respecto, a tolerancia e 

a valoración do outro. As 

diferenzas culturais. Análise de 

situacións na escola e fóra dela 

que producen sentimentos 

positivos ou negativos no 

alumnado. 

B2.8 A diversidade. Respecto 

polos costumes e modos de vida 

diferentes ao propio. 

B2.7. Actuar con 

tolerancia 

comprendendo e 

aceptando as 

diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas 

individuais. 

 CSC 

   
VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as 

calidades doutras persoas. 

 CSC 

 c B2.9 As condutas solidarias. A B2.8. Contribuír á VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do  CSC 



 m disposición de apertura cara aos 

demais: compartir puntos de vista 

e sentimentos. As dinámicas de 

cohesión de grupo. 

mellora do clima do 

grupo amosando 

actitudes 

cooperativas e 

establecendo 

relacións 

respectuosas. 

grupo.  CSIEE 

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 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 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. Desenvolve proxectos e resolve 

problemas en colaboración. 

 CSC 

 CSIEE 

   
VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción social na aula. 

 CSC 

 CSIEE 

 b B3.2. A interdependencia e a 

cooperación. A interdependencia 

positiva e a participación 

igualitaria. As condutas 

B3.2.Traballar en 

equipo favorecendo a 

interdependencia 

positiva e amosando 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e 

recibir axuda para a aprendizaxe. 

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia 

 CAA 

 CSIEE 



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, ao compartir puntos de 

vista e sentimentos. 

B3.3. Estruturas e técnicas da 

aprendizaxe cooperativa. 

condutas solidarias. positiva 

VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de 

axuda entre iguais. 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 a B3.4.Valoración da necesidade 

de normas compartidas que 

regulan a convivencia frutífera 

no ámbito social. Elaboración de 

normas de convivencia da aula e 

do centro positivas, facilitadoras 

e asumidas polo grupo e pola 

comunidade. 

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. Percibe e verbaliza a necesidade de que 

existan normas de convivencia nos diferentes 

espazos de interacción social 

 CCL 

 CSC 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da 

aula. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro 

escolar. 

 CSC 

 c 

 m 

B3.5. A resolución de conflitos. A 

linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, 

intencións e posicionamentos 

persoais. As fases da mediación 

formal. A transformación do 

conflito en oportunidade. 

B3.4. Participar 

activamente na vida 

cívica de forma 

pacífica e 

democrática 

transformando o 

conflito en 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo 

construtivo, con axuda dunha persoa adulta. 

 CSC 

 CSIEE 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos e intencións nas 

 CCL 

 CSC 



oportunidade, 

coñecendo e 

empregando as fases 

da mediación e 

usando a linguaxe 

positiva na 

comunicación de 

pensamentos, 

intencións e 

posicionamentos 

persoais. 

relacións interpersoais. 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións, sentimentos e 

posibles pensamentos das partes en conflito. 

 CSC 

 CSIEE 

 
 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. Argumenta a necesidade de 

protexer os dereitos básicos da infancia. 

X Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas 

reciban axuda. 

  

 a 

 d 

B3.7. Os valores cívicos e o 

exercicio dos dereitos e deberes 

nas situacións de convivencia no 

contorno inmediato entre iguais. 

B3.8. Dereitos dos nenos e das 

nenas. Relacións entre dereitos e 

deberes. Recoñecemento do seu 

carácter universal para todos os 

homes e as mulleres, sen 

discriminación. 

B3.6. Comprender a 

correlación entre 

dereitos e deberes, 

valorando situacións 

reais en relación aos 

dereitos da infancia e 

respectando a 

igualdade de dereitos 

de nenos e nenas no 

contexto social. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación 

entre dereitos e deberes. 
 CSC 

 CCL 

VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais 

expostas en internet, en relación aos dereitos da 

infancia. 

 CSC 

 CD 

 CCL 



B3.9. Realización e 

interpretación de gráficos 

sinxelos. 

 a 

 d 

B3.7. Os valores cívicos e o 

exercicio dos dereitos e deberes 

nas situacións de convivencia no 

contorno inmediato entre iguais. 

B3.8. Dereitos dos nenos e das 

nenas. Relacións entre dereitos e 

deberes. Recoñecemento do seu 

carácter universal para todos os 

homes e as mulleres, sen 

discriminación. 

B3.9. Realización e 

interpretación de gráficos 

sinxelos. 

B3.6. Comprender a 

correlación entre 

dereitos e deberes, 

valorando situacións 

reais en relación aos 

dereitos da infancia e 

respectando a 

igualdade de dereitos 

de nenos e nenas no 

contexto social. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación 

entre dereitos e deberes. 

 

VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais 

expostas en internet, en relación aos dereitos da 

infancia. 

VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre 

creación as conclusións da súa análise crítica das 

diferenzas na asignación de tarefas e 

responsabilidades na familia e na comunidade 

escolar en función do sexo. 

 CSC 

 CCL 

 CCL 

 CD 

 CMCT 

 CSIEE 

   
 CSC 

 CCEC 

  

 d 

 m 

B3.10. As diferenzas de sexo 

como un elemento enriquecedor. 

Análise das medidas que 

contribúen a un equilibrio de 

xénero e a unha auténtica 

igualdade 

B3.7. Comprender 

e valorar a 

igualdade de 

dereitos de homes e 

mulleres, a 

corresponsabilidade 

nas tarefas 

domésticas e o 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a 

importancia de valorar a igualdade de dereitos de 

homes e mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas 

domésticas e o coidado da familia. 

 CSC 

 CCL 



   VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación  CSC 

 de oportunidades. Valoración da 

igualdade de dereitos de homes e 

de mulleres na familia e no 

mundo laboral e social. 

coidado da familia, 

argumentando en base 

a procesos de 

reflexión, síntese e 

estruturación. 

investigando casos de falta de corresponsabilidade no 

coidado da familia presentados nos medios de 

comunicación. 

 CD 

 CCL 

 CCEC 

 CSIEE 

 h 

 o 

B3.11. A repercusión social, no 

presente e no futuro, de accións 

individuais e colectivas. 

Identificación de actitudes e de 

estratexias persoais e colectivas 

de coidado do medio e promoción 

de formas de vida saudables. 

B3.8. Realiza un uso 

responsable dos bens 

da natureza, 

comprendendo e 

interpretando sucesos, 

analizando causas e 

predicindo 

consecuencias. 

VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que o 

rodea e séntese parte integrante dela. 

 CSC 

   VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos 

bens naturais. 

 CSC 

 CCL 

 



Durante o presente curso traballaranse os seguintes aspectos que non puideron abordarse no 3º trimestre do curso 19-20 por causa do peche 

de centros decretado polas autoridades educativas e estatais por mor da pandemia de COVID-19. 

 

Estándares aprazados ao curso 20/21 

 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos.  

VSCB 3.2.2.Practica as estratexias de axuda entre iguais.  

VSCB32.1.4.Respecta as regras durante o traballo en equipo.  

VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da aula.  

VSCB3.3.2.Respecta as normas do centro escolar. 



6.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

 

A área Valores sociais e cívicos axuda, en gran medida, a garantir o dereito universal dos nenos a recibir unha educación que lles permita 

desenvolverse plenamente nas súas posibilidades, formarse no respecto dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais e prepararse 

para asumir unha vida responsable nunha sociedade libre e tolerante coas diferenzas. Así mesmo, reforza a preparación das persoas para 

actuar como cidadanía participativa e implicada na mellora da cohesión, a defensa e o desenvolvemento da sociedade democrática”.  

 Nesta área abordamos tanto os aspectos de desenvolvemento persoal do individuo como as facetas sociais e colectivas que conducen á 

adquisición de valores universais. Neste sentido perseguimos os seguintes fins: A metodoloxía empregada poderiamos resumila en: 

Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos.  

 Exposicións por parte do profesor  

 Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o 

alumno/a, que favorecen a súa comprensión e sempre apoiados polos recursos dixitais.  

 Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, tarefas 

integradas, uso das TIC e actividades e experiencias que traballan contidos fundamentais. Están secuenciados por niveis de dificultade, 

abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos.  

Os traballos realizaranse do seguinte xeito:  

 Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais  

 Traballo en grupo cooperativo: agrupar os alumnos en grupos de 3 ou 4 e utilizar as estruturas de traballo cooperativo.  

 Posta en común en gran grupo: despois do traballo individual ou de grupo  

 Revisión de traballos  



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 

Correo-e 

classDojo 

Telefónica 

Cisco Webex 

 

 

 

Comunicación profesorado alumnado / alumnado-profesorado 

 Alumnado conectado 

Avisos/ consultas chat de Aula virtual, Blog 

Envio de tarefas e indicacións ao alumnado Aula Virtal, libro online (nos dispoñibles), Blog 



Entrega de tarefas ao profersorado Aula virtual, e fichas interactivas, libro online 

(nos dispoñibles) 

 

videoconferencias Cisco webex 

 

En caso de ensino non presencial buscarase que a información de tarefas e indicacións sexa accesible ao alumno o máis concreta e 

ordenadamente posible. Así, tratarase de colocar nun mesmo espazo, como pode ser a aula virtual do centro, as tarefas e indicacións dos 

distintos especialistas e titora. Ben creándoas alí, ben enlazándoas alí. 

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,...). 

Os recursos TICs. 

A biblioteca do centro e a biblioteca de aula 

Outros materiais didácticos.  



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

 

CRITERIOS de 
cualificación 

Indicadores Porcentaxe Instrumentos de 
avaliación 

 

Consecución dos 
obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave: 

-Resolución de 
problemas e operación 

- Resolución de probas 
orais e escritas. 

 

 Superación de 
controis orais e 
escritos 

 Corrección nas 
tarefas 

 Cálculo mental 

 

 

40% 

(Maior importancia da 
3ª avaliación na nota 

final) 

 

 Probas escritas: 

Cuestionarios 

Probas obxectivas 

Probas abertas 

Interpretación, datos , 
gráficos… 

 Rúbricas 

 Observación 
sistemática 

 Listas control 

 Tarefas 
multimedia 

 

Participación activa 
na aula 

 

 

Petición de palabra 

Respecto de turnos 

 

10% 

Observación 
sistemática 

Listas de control 

Debates 



Interés mostrado 

Preguntas… 

 

Asamblea... 

 

Atención, esforzo e 
interese 

 

 

Actitude nas 
explicacións 

Esforzo e superación 

Interese 

Atención e 
concentración 

 

 

20% 

 

Observación 
sistemática 

Escalas de 
observación 

Rexistro anecdótico... 

Entrevistas 

 

Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

Limpeza e orde nos 
traballos 

Caligrafía 

Autonomía no traballo 

Respecto de normas 

Rematar no tempo 
establecido 

 

 

20% 

 

Listas de control 

Análise das 
produccións do 
alumnado, libreta, 
traballos… 

 

Traballo de 
investigación 

 

Amosar curiosidade 

Capacidade de 
razonamento e deducción 

 

 

5% 

 

Rúbricas 

Análise das 



Habilidades na búsqueda 
de información 

Exposición oral 

Tratamento da información 

 

produccións 

Análise dos 
procesos... 

 

Traballo en equipo 

Interese por colaborar 

Respecto polos roles 
adxudicados 

 

5% 

Productos finais 

Rúbricas 

Listas de control... 



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 

 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: 

0 INADECUADO; 1 INSUFICIENTE, 2 BÁSICO, 3 COMPETENTE, 4 EXCELENTE 

 

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 

Traballaranse ao longo do curso e en cada unha das materias os distintos elementos transversais:  

Compresión lectora e expersión oral 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 contextos de non asistencia 

ao centro por mor da situación actual de pandemia.  

Educación cívica e constitucional. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, asímesmo, 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 do 

alumnado para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. 

En relación con este punto a escola traballará tamén, segundo indica o curriculum de primaria, a prol de:  

 A igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 A prevención da violencia e o respecto á diferencia.  



 A prevención de accidentes.  

 O desenvolvemento sostible.  

Para o tratamento destes temas transversais cos alumnos pensamos que debe utilizarse preferentemente unha metodoloxía en todas as 

materias que ofreza experiencias de aprendizaxe ricas en situaciones de participación, nas que os alumnos poidan dar opinións, asumir 

responsabilidades, expoñer e resolver conflictos, manexar as tecnoloxías, e ter un papel activo. 

Ademais disto, algúns destes temas serán tratados en concreto a través de textos , videos, etc e con actividades en conmemoracións 

específicas que se traballan na escola “Días da paz, da non violencia de xénero, da muller…” ou con talleres ou actividades organizadas polo 

propio colexio ou por diferentes organismos.  

Organizado polo centro, por exemplo o proxecto de invernadoiro que abrangue aspectos do coidado do medio e desenvolvemento sostible e 

que este ano continuará, mais adaptándose ás medidas actuais anticovid.. E organizado por outras entidades , por exemplo o concurso de 

debuxo “Olla a palabra” ou obradoiros como os de Stop accidentes, ou do proxecto de integración Enki, que vimos facendo desde hai uns anos. 

Ainda que quizáis estes dousúltimos non poidan realizarse por mor das medidas contra a pandemia.  

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 DE PLÁSTICA 

 

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 

 

 



 

1. INTRODUCCION E XUSTIFICACION 

A presente programación didáctica foi deseñada para a materia de plástica no nivel de 4º 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 educative (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: 

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 4º 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 o alumnado presenta serias deficiencias 

no aspecto artístico, pouco coñecemento de técnicas plásticas e moi pouca imaxinación á hora de  plasmar un traballo artístico no papel. A 

principal medida a adoptar foi comezar o curso recalcando a importancia de ter un bo material de traballo e de facer trazos con distintas liñas 

para poder adquirir a destreza necesaria para comezar a representar e debuxar dun xeito máis acorde a súa idade. 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 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. Tendo en conta que a materia de plástica faise a través do 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. 

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 4º familiarizase coa cultura de 

diferentes países a través do debate, da aprendizaxe de correntes artísticas, de pintores famosos ou de artistas urbáns coma Banksy, Obey ou 

Basquiat. 

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 

EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de 

tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a tipografía 

máis axeitada á súa función 

CCEC, CSC 



EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e 

textos seguindo o patrón do cómic. 

CCL CCEC 

 

EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios 

(similitude, diferenza, tacto, dureza etc.) 

CCEC 

 

EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas coas artes plásticas e visuais. CMCCT 

CSIEE 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando 
liñas grosas, finas, sombras, manchas etc. 

 

     EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e 
texturas, creando formas tridimensionais 

CMCCT 

CSIEE 

 

EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa axuda das ferramentas 
básicas (regra, escuadro e cartabón). 

CCEC 

CMCCT 

 EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando o 

valor expresivo da cor. 

CCEC 

CSIEE 



 EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma 

responsable e axeitada os materiais, os instrumentos e os espazos. 

 

CCEC 

CSC 

 EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e 

as indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 

 

CCEC 

CSC 

 

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 aos seguintes criterios: 

a) Axeitamento ás 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: 

 
UNIT 3: BANKSY 
 
Contidos: 

 
UNIT 5: A SPACE ODISSEY 
 
Contidos: 



 
B1.7. Interese por procurar información sobre as 
producións artísticas e por comentalas. 
  
 B2.17. Establecemento de ordes e pautas para seguir. 
 
B2.18. Interese por axustar o proceso creativo ás 
intencións previstas, mediante bosquexos ou deseños 
 
B2.19. Uso responsable de instrumentos, materiais e 
espazos. 
 
B2.9. Experimentación das posibilidades de 
representación con liñas grosas, finas, continuas, 
descontinuas e xeométricas. 
  
UNIT 2: I WANT TO BE A SUPERHERO 
Contidos:  
 
B1.3. Creación de imaxes  para textos dados para 
secuenciar unha historia 
 (romance, cantiga, ... ). 
 
B1.2. Elaboración de carteis con diversa información 
aplicando os coñecementos adquiridos  
 
B1.8. Indagación sobre as calidades de diferentes 
materiais e uso que se fai deles en distintas 
representacións. 
 
B1.9. Uso dos recursos dixitais na procura da 
información. 
 
B1.10. Valoración do contido informativo que as imaxes 
proporcionan. 
 
B1.11. Comunicación das apreciacións obtidas dunha 
imaxe. 
 
 

 
B1.1. Comunicación das apreciacións obtidas por 
observación. 
 
B1.4. Observación de materiais empregados nas obras 
plásticas. 
 
B1.5. Valoración do coñecemento de diferentes códigos 
artísticos como medios de expresión de sentimentos e 
ideas. 
 
B1.6. Clasificación de texturas e tonalidades, e 
apreciación de formas naturais e artificiais, exploradas 
desde diferentes ángulos e posicións. 
 
B2.20. Selección axeitada de materiais e espazos. 
 
UNIT 4: WHERE IS VAN GOGH? 
 
Contidos: 
 
B1.8. Indagación sobre as calidades de diferentes 
materiais e uso que se fai deles en distintas 
representacións. 
 
B1.9. Uso dos recursos dixitais na procura da 
información. 
 
B1.12. Observación de elementos para estudo de 
escalas e proporcións. 
 
B1.13. Indagación sobre as maneiras de representar o 
espazo 
 
B2.13. Compilación impresa e dixital sobre 
manifestacións artísticas. 
 
B2.14. Interese pola procura da información artística. 
 
B2.15. Interpretación da información.  
 
B2.16. Inicio no uso dos medios audiovisuais e dixitais 
para a creación de obras plásticas. 

 
B2.1. Procura das posibilidades da cor en contrastes, 
variacións e combinacións, apreciando os resultados 
sobre diferentes soportes. 
 
B2.2. Uso de diferentes texturas para as representacións 
(area, tecidos, papel etc.). 
 
B2.3. Exploración das calidades dos materiais e o 
tratamento non convencional destes (pintura esparexida, 
por chorro etc.). 
 
B2.4. Emprego de distintos soportes nas creacións. 
 
B2.5. Curiosidade por coñecer as posibilidades plásticas 
dos materiais.  
 
B2.6. Construción de móbiles, estruturas e volume. 
 
B2.7. Construción de estruturas sinxelas para 
representacións teatrais 
 
UNIT 6:  
 
Contidos:  
 
B2.8. Experimentación das dimensións e das proporcións 
dunha mesma forma en diferentes posicións. 
 
B2.9. Experimentación das posibilidades de 
representación con liñas grosas, finas, continuas, 
descontinuas e xeométricas. 
 
B2.10. Realización de fotografías: enfoque e planos.  
 
B2.11. Aplicación en producións propias de aspectos 
observados en obras artísticas. 
 
B2.12. Utilización de recursos dixitais e audiovisuais para 
a elaboración de obras artísticas 



 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ e 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.1. Comunicación das apreciacións 

obtidas por observación. 

▪ B1.2. Elaboración de carteis con 

diversa información aplicando os 

coñecementos plásticos adquiridos. 

▪ B1.3. Creación de imaxes  para textos 

dados para secuenciar unha historia ( 

romance, cantiga, … ). 

▪ B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 

interpretación da arte e as imaxes 

fixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo, de maneira crítica, o 

significado e función social, sendo 

capaz de elaborar imaxes novas a 

partir dos coñecementos adquiridos. 

▪ EPB1.1.1.  Analiza, de maneira sinxela e 

utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes fixas  

atendendo ao tamaño, formato, elementos 

básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, 

función, ... ). 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa 

información considerando os conceptos de 

tamaño, equilibrio, proporción e cor, e 

engadindo textos utilizando a tipografía máis 

axeitada á súa función. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EPB1.1.3. Secuencia unha historia en 

diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e 

textos seguindo o patrón do cómic. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral 

e escrita, o contido das imaxes dunha obra 

artística concreta.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.4. Observación de materiais 

empregados nas obras plásticas. 

▪ B1.5. Valoración do coñecemento de 

diferentes códigos artísticos como 

medios de expresión de sentimentos e 

ideas. 

▪ B1.6. Clasificación de texturas e 

tonalidades, e apreciación de formas 

naturais e artificiais, exploradas desde 

diferentes ángulos e posicións. 

▪ B1.2. Recoñecer e identificar as 

formas naturais e artificiais, as 

texturas, os códigos e as técnicas 

básicas das obras plásticas, e 

expresar as súas diferenzas. 

▪ EPB1.2.1. Representa formas naturais e 

artificiais presentes no contexto, utilizando 

instrumentos, técnicas e materiais adecuados 

na súa obra persoal.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, 

atendendo a distintos criterios (similitude, 

diferenza, tacto, dureza etc.) 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de 

cor.  

▪ CCEC 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral 

e escrita o contido das imaxes nunha obra 

artística.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a 

figura humana nas obras. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ e 

▪ i 

▪ B1.7. Interese por procurar información 

sobre as producións artísticas e por 

comentalas. 

▪ B1.8. Indagación sobre as calidades de 

diferentes materiais e uso que se fai 

deles en distintas representacións.  

▪ B1.9. Uso dos recursos dixitais na 

procura da información.  

▪ B1.3. Identificar determinados/as 

artistas e amosar interese por coñecer 

as formas de expresión das súas 

obras máis representativas.  

▪ EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas 

coas artes plásticas e visuais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB1.3.2. Procura información sobre artistas 

plásticos/as da propia cultura ou alleos, en 

relación coas características da súa obra.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as 

apreciacións persoais sobre as obras plásticas 

dun autor ou dunha autora cun criterio artístico. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ j 

▪ e 

▪ b 

▪ B1.10. Valoración do contido 

informativo que as imaxes 

proporcionan. 

▪ B1.11. Comunicación das apreciacións 

obtidas dunha imaxe. 

▪ B1.12. Observación de elementos para 

estudo de escalas e proporcións. 

▪ B1.13. Indagación sobre as maneiras 

de representar o espazo. 

▪  B1.4. Interpretar o contido das imaxes 

e das representacións do espazo 

presentes no contexto, identificando 

as posicións dos elementos plásticos 

no espazo.  

▪ EPB1.4.1. Interpreta e valora a información 

obtida de imaxes no contexto social, e elabora 

e comunica informacións básicas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos 

plásticos tendo en conta técnicas espaciais. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Procura das posibilidades da cor 

en contrastes, variacións e 

combinacións, apreciando os 

resultados sobre diferentes soportes. 

▪ B2.2. Uso de diferentes texturas para 

as representacións (area, tecidos, 

papel etc.). 

▪ B2.3. Exploración das calidades dos 

materiais e o tratamento non 

convencional destes (pintura 

esparexida, por chorro etc.). 

▪ B2.4. Emprego de distintos soportes 

nas creacións. 

▪ B2.5. Curiosidade por coñecer as 

posibilidades plásticas dos materiais.  

▪ B2.6. Construción de móbiles, 

estruturas e volume. 

▪ B2.7. Construción de estruturas 

sinxelas para representacións teatrais. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 

técnicas e códigos diversos que se 

utilizan nas producións artísticas. 

▪ EPB2.1.1. Representa formas naturais e 

artificiais con diferentes formas, cores, texturas 

e materiais.  

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.2. Consegue dar sensación de 

profundidade e volume ás súas creacións.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a 

tonalidade con sentido estético, de forma cada 

vez máis autónoma. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais 

téxtiles de refugo.  

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.5. Experimenta con materiais e 

texturas para creacións orixinais, integrándoos 

de diferentes maneiras.  

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, 

plumas etc. para os debuxos usando liñas 

grosas, finas, sombras, manchas etc.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da 

esfumaxe. 

▪  CCEC 

▪ EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, 

témperas etc.) con finalidade estética.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.9. Identifica as formas en que está 

representada a figura humana nas obras 

plásticas.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB2.1.10. Representa imaxes usando 

diferentes características da cor. 

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e 

texturas (arxila, tecidos, papel etc.) para as 

súas creacións plásticas.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con 

precisión, con distintos materiais e texturas, 

creando formas tridimensionais. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ g 

▪ b 

▪ B2.8. Experimentación das dimensións 

e das proporcións dunha mesma forma 

en diferentes posicións. 

▪ B2.9. Experimentación das 

posibilidades de representación con 

liñas grosas, finas, continuas, 

descontinuas e xeométricas. 

▪ B2.10. Realización de fotografías: 

enfoque e planos.  

▪ B2.11. Aplicación en producións 

propias de aspectos observados en 

obras artísticas. 

▪ B2.12. Utilización de recursos dixitais e 

▪ B2.2. Realizar composicións plásticas 

con figuras xeométricas, manexando 

ferramentas básicas de precisión e 

utilizando escalas e proporcións. 

▪ EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un 

elemento que estrutura o espazo gráfico. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con 

precisión, coa axuda das ferramentas básicas 

(regra, escuadro e cartabón). 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de 

perspectiva á construción de estruturas e á 

transformación do espazo. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión 

utilizando ferramentas básicas. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

audiovisuais para a elaboración de 

obras artísticas.  
▪ EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e 

proporcións axeitadas para representar 

obxectos. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con 

figuras xeométricas, apreciando o valor 

expresivo da cor. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través 

dun eixe de simetría. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ j 

▪ b 

▪ d 

▪ B2.13. Compilación impresa e dixital 

sobre manifestacións artísticas. 

▪ B2.14. Interese pola procura da 

información artística. 

▪ B2.15. Interpretación da información.  

▪ B2.16. Inicio no uso dos medios 

audiovisuais e dixitais para a creación 

de obras plásticas. 

▪ B2.3. Utilizar e manexar as novas 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de 

información, investigación e deseño. 

▪ EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos 

tecnolóxicos para obter información sobre o 

contexto artístico e cultural para as súas 

producións.  

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos 

tecnolóxicos básicos para a elaboración das 

propias creacións. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital 

para as organizar e as transformar nunha 

produción propia (novela, historieta, cartel, 

mural, esquematización dunha lección da clase 

etc.).  

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para coñecer expresións 

artísticas e culturais dos pobos do mundo.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ j 

▪ B2.17. Establecemento de ordes e 

pautas para seguir. 

▪ B2.18. Interese por axustar o proceso 

creativo ás intencións previstas, 

mediante bosquexos ou deseños. 

▪ B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, 

dos medios de comunicación e da 

internet para obter información que lle 

sirva para planificar e organizar os 

procesos creativos, así como para 

coñecer e intercambiar informacións 

con outro alumnado. 

▪ EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio 

proceso creativo partindo da idea, recollendo 

información bibliográfica, dos medios de 

comunicación ou da internet, desenvolvéndoa 

en esbozos e elixindo os que mellor se 

adecúan aos seus propósitos  na obra final, 

sen utilizar elementos estereotipados, sendo 

capaz de compartir cos compañeiros e 

compañeiras o proceso e o produto final 

obtido. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para 

axustar o proceso de creación individual ou en 

grupo, e presenta os traballos con orde e 

limpeza. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ j 

▪ B2.19. Uso responsable de 

instrumentos, materiais e espazos. 

▪ B2.20. Selección axeitada de materiais 

e espazos.  

▪ B2.5. Coidar e usar correctamente os 

materiais, os instrumentos e os 

espazos,  

▪ EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e 

limpeza, e usa de forma responsable e 

axeitada os materiais, os instrumentos e os 

espazos.  

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e 

limpeza, respectando as normas e as 

indicacións establecidas, e crea hábitos de 

traballo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de 

forma apropiada e responsable, segundo as 

súas posibilidades plásticas e os resultados 

marcados.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 



 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/


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 cuarto curso de Educación Primaria na 

área de plástica son os seguintes: 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 
B1.1. Aproximarse á lectura, análise e interpretación 
da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, comprendendo, de 
maneira crítica, o significado e función social, sendo 
capaz de elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
 
B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e 
artificiais, as texturas, os códigos e as técnicas 
básicas das obras plásticas, e expresar as súas 
diferenzas.  
 
B1.3. Identificar determinados/as artistas e amosar 

 
EPB1.1.1.  Analiza, de maneira sinxela e utilizando a 
terminoloxía axeitada, imaxes fixas  atendendo ao 
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, 
planos, cores, luz, función. 
 
EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información 
considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción e cor, e engadindo textos utilizando a 
tipografía máis axeitada á súa función. 
 
EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas 
nas que incorpora imaxes e textos seguindo o patrón do 
cómic. 



interese por coñecer as formas de expresión das 
súas obras máis representativas.  
 
 B1.4. Interpretar o contido das imaxes e das 
representacións do espazo presentes no contexto, 
identificando as posicións dos elementos plásticos 
no espazo.  
 
 
B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos 
diversos que se utilizan nas producións artísticas. 
 
B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras 
xeométricas, manexando ferramentas básicas de 
precisión e utilizando escalas e proporcións 
 
B2.3. Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación como medio de 
información, investigación e deseño.  
 
B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, dos medios de 
comunicación e da internet para obter información 
que lle sirva para planificar e organizar os procesos 
creativos, así como para coñecer e intercambiar 
informacións con outro alumnado. 
 
B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os 

instrumentos e os espazos,  
 
 

 
EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, 
o contido das imaxes dunha obra artística concreta. 
 
EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais 
presentes no contexto, utilizando instrumentos, técnicas 
e materiais adecuados na súa obra persoal.  
 
EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo 
a distintos criterios (similitude, diferenza, tacto, dureza 
etc.) 
 
EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de cor.  
 
EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral e escrita 
o contido das imaxes nunha obra artística.  
 
EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura 
humana nas obras. 
 
EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas coas artes 
plásticas e visuais. 
 
EPB1.3.2. Procura información sobre artistas plásticos/as 
da propia cultura ou alleos, en relación coas 
características da súa obra.  
 
EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as apreciacións 
persoais sobre as obras plásticas dun autor ou dunha 
autora cun criterio artístico. 
 
EPB1.4.1. Interpreta e valora a información obtida de 
imaxes no contexto social, e elabora e comunica 
informacións básicas.  
 
EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos plásticos 
tendo en conta técnicas espaciais. 
 
EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con 
diferentes formas, cores, texturas e materiais.  
 
EPB2.1.2. Consegue dar sensación de profundidade e 
volume ás súas creacións.  
 
EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade 
con sentido estético, de forma cada vez máis autónoma. 
 
EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de 
refugo.  
 
EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para 
creacións orixinais, integrándoos de diferentes maneiras.  
 
EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. 
para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, 
manchas etc. 
 
EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da 
esfumaxe. 
 
EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas 
etc.) con finalidade estética.  
 
EPB2.1.9. Identifica as formas en que está representada 
a figura humana nas obras plásticas.  
 



EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes 
características da cor. 
 
EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, 
tecidos, papel etc.) para as súas creacións plásticas.  
 
EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con 
distintos materiais e texturas, creando formas 
tridimensionais. 
 
EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un elemento que 
estrutura o espazo gráfico. 
 
EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa 
axuda das ferramentas básicas (regra, escuadro e 
cartabón). 
 
EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de perspectiva á 
construción de estruturas e á transformación do espazo. 
 
EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando 
ferramentas básicas. 
 
 
EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e proporcións 
axeitadas para representar obxectos 
 
EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras 
xeométricas, apreciando o valor expresivo da cor. 
 
EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe 
de simetría. 
 
EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para 
obter información sobre o contexto artístico e cultural 
para as súas producións. 
EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos básicos 
para a elaboración das propias creacións. 
 
EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para as 
organizar e as transformar nunha produción propia 
(novela, historieta, cartel, mural, esquematización dunha 
lección da clase etc.). 
 
 
EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para coñecer expresións artísticas e 
culturais dos pobos do mundo. 
 
EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio proceso 
creativo partindo da idea, recollendo información 
bibliográfica, dos medios de comunicación ou da internet, 
desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que mellor se 
adecúan aos seus propósitos  na obra final, sen utilizar 
elementos estereotipados, sendo capaz de compartir cos 
compañeiros e compañeiras o proceso e o produto final 
obtido. 
 
EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para axustar o 
proceso de creación individual ou en grupo, e presenta 
os traballos con orde e limpeza. 
 
EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa 
de forma responsable e axeitada os materiais, os 
instrumentos e os espazos 
 



EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, 
respectando as normas e as indica-cións establecidas, e 
crea hábitos de traballo. 
 
EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma 
apropiada e responsable, segundo as súas posibilidades 
plásticas e os resultados marcados 
 
 
 
 

  

 

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. 

 

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. 

 



ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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. 

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 cuarto 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 

EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos propios da 

linguaxe plástica. 

EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis 

representativas 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas 

producións plásticas, explorando diversas técnicas 

e actividades manipulativas. 

EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os 

recursos de traballo 

EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo (grupos burbulla) respectando as 

ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas que lle foran 

encomendadas. 

EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de 

similitude ou diferenza. 

  

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 Premium) 

Libros no domicilio 

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) 

 

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 

-Rematar no tempo establecido 

-Participación en tarefas orais e 

escritas (traballo de investigación) 

30% -Análise das producións do 

alumnado 

 

 Aquel alumnado que non puidera 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 e 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 

  Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada, 
imaxes fixas  atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, cores, luz, función, ... ). 
 

 
2% 

 
EPB1.1.2 

 Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos 
de tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos 
utilizando a tipografía máis axeitada á súa función. 
 

 
2% 

 
EPB1.1.3 

 Secuencia unha historia en diferen-tes viñetas nas que incorpora 
imaxes e textos seguindo o patrón do cómic. 
 

2% 

 
EPB1.1.4 

Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o contido das imaxes 
dunha obra ar-tística concreta. 
 

2% 

EPB1.2.1.  Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, 
utilizando instrumentos, técnicas e materiais adecuados na súa obra 
persoal. 
 

2% 

EPB1.2.2.  Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios 
(similitude, diferenza, tacto, dureza etc.) 
 

2% 

EPB1.2.3  Identifica a influencia dos fondos de cor. 
 

2% 

EPB1.3.3.  Recoñece e interpreta de forma oral e escrita o contido das imaxes 
nunha obra artística 

2% 

EPB1.2.5  
 Identifica as formas de representar a figura humana nas obras. 

2% 

EPB1.3.1 Describe profesións relacionadas coas artes plásticas e visuais. 
 

3% 



EPB1.3.2 Procura información sobre artistas plásticos/as da propia cultura ou 
alleos, en relación coas características da súa obra. 
 

3% 

EPB1.3.3 Expresa as sensacións e as apreciacións persoais sobre as obras 
plásticas dun autor ou dunha autora cun criterio artístico 
 

2% 

EPB1.4.1  Interpreta e valora a información obtida de imaxes no contexto 
social, e elabora e comunica informacións básicas. 
 

2% 

EPB1.4.2  Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta 
técnicas espaciais. 
 

2% 

EPB2.1.1  Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, 
cores, texturas e materiais. 
 

2% 

EPB2.1.2 Consegue dar sensación de profundidade e volume ás súas creación 
 

2% 

EPB2.1.3  Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de 
forma cada vez máis autónoma. 
 

2% 

EPB2.1.4 Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo. 
 

2% 

EPB2.1.5 Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, 
integrándoos de diferentes maneiras. 
 

2% 

EPB2.1.6 Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos 
usando liñas grosas, finas, sombras, manchas etc. 

2% 

EPB2.1.7 EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da esfumaxe. 
 

2% 

EPB2.1.8.  
 Utiliza e mestura técnicas (acuare-la, témperas etc.) con finalidade 
estética. 

2% 

EPB2.1.9.  
Identifica as formas en que está representada a figura humana nas 
obras plásticas 

2% 

EPB2.1.10 Representa imaxes usando diferentes características da cor 
 

2% 

EPB2.1.11.  Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel 
etc.) para as súas creacións plásticas. 

2% 

EPB2.1.12  
 Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e 
texturas, creando formas tridimensionais 

2% 

EPB2.2.1  Utiliza a cuadrícula como un elemento que estrutura o espazo 
gráfico. 
 

2% 

EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa axuda das ferramentas 
básicas (regra, escuadro e cartabón)  
  

2% 

EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de perspectiva á construción de 
estruturas e á transformación do espazo. 
 

2% 

EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando ferramentas básicas. 
 

2% 

EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e proporcións axeitadas para representar 
obxectos. 
 

2% 

EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando 
o valor expresivo da cor. 
 

2% 

EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría. 
 

3% 

EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para obter información sobre 
o contexto artístico e cultural para as súas pro-ducións. 
 

2% 

EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos básicos para a elaboración 2% 



das propias creacións. 
 

EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para as organizar e as transformar 
nunha produción propia (novela, historieta, cartel, mural, 
esquematización dunha lección da clase etc.). 
 

2% 

EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
coñecer expresións artísticas e culturais dos pobos do mundo. 
 

2% 

EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio proceso creativo partindo da idea, 
recollendo información bibliográfica, dos medios de comunicación 
ou da internet, desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que mellor 
se adecúan aos seus propósitos  na obra final, sen utilizar 
elementos estereotipados, sendo capaz de compartir cos 
compañeiros e compañeiras o proceso e o produto final obtido. 
 

3% 

EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para axustar o proceso de creación 
individual ou en grupo, e presenta os traballos con orde e limpeza. 
 

2% 

EPB2.5.1 Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e 
axeitada os materiais, os instrumentos e os espazos 
 

2% 

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as 
indica-cións establecidas, e crea hábitos de traballo. 
 

10% 

EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e responsable, 
segundo as súas posibilidades plásticas e os resultados marcados 

2% 

Rúbrica de avaliación 

 

RUBRICA 
 

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. Realiza 

unha obra con 

materiais téxtiles 

de refugo..  

 

Realiza unha obra 

con materiais 

téxtiles de refugo..  

 

 Realiza unha obra 

con materiais téxtiles 

de refugo con algún 

tipo de axuda 

Realiza unha obra con 

materiais téxtiles de 

refugo con 

dificultade.  

 

Non realiza unha obra 

con materiais téxtiles 

de refugo. 

 



PROGRAMACIÓN 

RELIXIÓN CATÓLICA 
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: 

 



O PECADO AFÁSTAME 
DE TI 

1. A experiencia do 
pecado nos 
relatos das 
relixións antigas. 

2. O perdón como 
necesidade do 
ser humano. 

3. O relato bíblico 
«A torre de 
Babel». 

4. A Biblia e a arte: 
O soño de 
Xacobe 

5.  O valor da paz. 
 

DESCUBRO O TEU 
PERDÓN 

1. O home quere 
suplantar a 
Deus. 

2. Deus está 
sempre disposto 
ao perdón. 

3. A historia de 
David. 

4. David sente na 
súa vida a 
necesidade de 
redención. 

5. O relato bíblico 
«O pecado 
orixinal». 

6. A Biblia e a arte: 
O pecado 
orixinal. 

7. O valor da 
misericordia. 

 

CELEBRO UNHA GRAN 
PROMESA 

1. Deus fiel 
promete un 
Mesías. 

ENSÍNASME A 
PERDOAR 

1. O perdón de 
Deus: accións e 
parábolas de 
Xesús. 

2.  O relato bíblico 
«A parábola do 
fillo pródigo». 

3. A Biblia e a 
arte: A 
parábola do 
fillo pródigo 

4. O valor da boa 
convivencia 

 
GRAZAS POLA TÚA 
AXUDA E AMIZADE. 

1. Amizade e 
preferencia de 
Xesús polos máis 
débiles e 
necesitados. 

2.  O relato bíblico 
«Xesús cura un 
paralítico». 

3.  A Biblia e a arte: 
O milagre do 
paralítico de 
Cafarnaún. 

4.  O valor do 
altruísmo. 

 
ALÉGRAME CUMPRIR A 
TÚA VONTADE. 

1.  Xesús cumpre a 
vontade do Pai: 
paixón e morte 
de Xesús.  

2.  O relato bíblico 
«Paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús». 

3.  A Biblia e a arte: 

RECONCÍLIOME 
CONTIGO 
      1. O sacramento da 
Penitencia. 
       2.O relato bíblico 
«Xesús e a muller 
pecadora». 
       3.A Biblia e a arte: 
Xesús e a muller 
pecadora. 
       4.O valor de 
perdoar. 
 
PARTICIPO NA TÚA 
CELEBRACIÓN 

1. A celebración da 
Eucaristía. 

2. O relato bíblico 
«A Última Cea». 

3. A Biblia e a arte: 
A Última Cea. 

4. O valor de 
compartir. 

 
 

UN TEMPO PARA SER 
SOLIDARIOS 

1. A Coresma: 
tempo 
penitencial.  

2. O relato bíblico 
«O verdadeiro 
servizo aos 
demais». 

3. A Biblia e a 
arte: Xesús 
ensina a servir. 

4. O valor da 
fraternidade. 

 



2. O relato 
bíblico «A 
adoración 
dos Magos». 

3. A Biblia e a 
arte: A 
adoración 
dos Magos. 

4. O valor de 
cumprir unha 
boa 
promesa. 

 
 

 

A resurrección 
de Xesús. 

4.  O valor da 
entrega persoal. 

 
 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

ÁREA/S CRITERIOS de 
*cualificación 

Indicadores 
(marcar o que proceda) 

Porcentaxe 
Instrumentos *avaliación 

 Consecución dos 
obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave: 

- Nivel de lectura 
 

- Resolución de 
probas orais e 
escritas 

o Superación controis 
orais e escritos 

o Fluidez e velocidade 
lectora 

o Pronuncia, entoación 
e comprensión lectora 

o Corrección en 
exposicións orais 
 

30% 
(Maior 

importancia 
da 3ª 

avaliación 
na nota 

final) 

o Probas escritas :  
- 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 
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1. Introdución e contextualización da programación. 

Esta programación refírese ao 4º curso do CEIP PORTOFARO un colexio de 18 unidades (12+6) que 

no curso 2020-2021 presenta unha  unidade máis de primaria (13) e unha máis de ED.I por razón 

dos desdobres prescritos pola COVID 19. As ratios en 4º son de 24 alumnos en ambos grupos.  

O centro conta como recursos significativos cunha aula de informática dispoñible para o idioma 

unha semana cada mes e polo menos un ordenador en cada unha así como conexión a internet n 

todas elas. Todas  teñen ademais canón e pantalla de proxección. 

A programación estrutúrase xa por unidades de contidos reflectindo en cada unha delas os distintos 

apartados: obxectivos, competencias a desenvolver, actividades, atención á diversidade, criterios 

de avaliación (Unha unidade de presentación e 8 unidades didácticas con 8 leccións cada unha) 

 

 

1. Temporalización 

Tendo en conta que o curso abrangue do 12-09 ao 22-06 os contidos repártense do seguinte xeito: 

1º T Do 12-09 ao 22-12 -----14 semanas para a introdución, unidades 1-2 e halloween e Christmas  

(20 lessons e 40 sesións aprox.) 

2º T Do 08-01 ao 26-03 -----11 semanas para as unidades 3-4 e e Easter (non incluído no libro) 

(16 lessons e 33 sesións aprox.) 

3º T Do 10-04 ao 22-06 ------11 semanas para as unidades 5-6 e (16 lessons e 30 sesións aprox.)    

O reparto está calculado para que cada unidade se aplique en 4 semanas a razón de 3 sesións 

semanais e 1 ½ leccións en cada sesión (aprox.)Cóntase que o ritmo no 1º trimestre sexa un pouco 

máis. 

Ao remate de cada unidad de contidos indícase a semana/s na que se abordarán e o nº de sesións 

empregadas. 

UNIDADES SECUENCIACIÓN AVALIACIÓNS-repasos 

Hello again  Do 12-9 ao 16-9 1 semana Ao remate da unidade 

1 sesión 

Unit 1 At the circus Do 19-9 ao 30-10 6 semanas Ao remate da unidade 

1 sesión 

Unit 2 At home Do 3-11 ao 04-12 5 semanas Ao remate da unidade 

1 sesión 

(2,5 semanas: 

Christmas,Repasos e tests) 

Unit 3 In the town Do 8-1 ao 30-01   3 semanas 

 

Do 5-12 ao 22-12  

Unit 4 At the youth club 1-2 ao 5-3 5 semanas Ao remate da unidade 

1 sesión 
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(2,5 semanas: 

Easter,Repasos e tests) 

Unit 5 My day Do 06-04 ao 30-4  3 

semanas 

Ao remate da unidade 

 1 sesión 

Unit 6 Under the sea Do 03-5 ao 31-05  4 

semanas 

 

Do 12-3 ao 30-3 

2 semanas Repasos e Tests 

 

 

2. Estratexias didácticas 

En xeral as estratexias a desenvolver serán as dunha metodoloxía activa baseada 

fundamentalmente no oral, en escoitar antes de producir e na asociación de movemento, 

palabras/frases e imaxes (TPR) Asemade procurarase contextualizar sempre que sexa posible as 

novas aprendizaxes con situacións o máis reais posibles 

3. Recursos 

Os recursos empregados son os materiais proporcionados polo proxecto curricular escollido:  Find 

Out 4 que fundamentalmente son: 

-  flash cards  para a presentación e xogos de vocabulario 

- story cards para a presentación da historia motivadora de cada unidade 

- Pupil's book e activity book para a realización de actividade propostas 

Ademais utilizaranse con certa periodicidade recursos dixitais de páxina web escolidas con 

antelación,  os recursos incluídos no proxecto curricular da Editorial Oxford “Great explorers 

4”así como outros materiais tanto de produción propia como atopados noutras fontes do tipo de 

edlim, live worksheets, agenda web que serán aproveitados tanto na clase como tarefas a 

través da AV tanto en caso de confinamento como en situación presencial 

4. Lectura e escritura 

En todas as sesións dedícase un tempo á lectura que neste nivel e área remítese á lectura e 

interpretación das ordes das actividades e aos textos das historias de cada unidade. 

Esporadicamente realízanse outras actividades nas que se aproveita o seu contido para realizar 

lectura entoada e comprensiva. 

En canto á escritura, o enfoque da área segue a ser fundamentalmente oral máis neste curso, 

realízanse máis actividades de escritura tanto no activity book como no propio caderno dos 

alumnos. A secuencia de aprendizaxe será sempre a de escoita-fala-le-escribe. 

 

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

Nas primeiras semanas do curso realízase un repaso dos contidos e obxectivos do nivel de 3º con 

especial atención a aqueles contidos que no se puideron desenvolver por causa da situación de 

confinamento. Fanse actividades de afianzamento tanto no  material de escritura do proxecto 

curricular (A.B.) como mediante actiVidades e tarefas na A.V. (que sirvan deste modo de práctica 
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para unha posible nova situación de confinamento individual ou colectiva) En función dos 

resultados destas actividades planificaranse máis actividades que sirvan para afianzar os contidos 

menos interiorizados, se é o caso. 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das COMPETENCIAS CLAVE 

No Real Decreto de Ensinos Mínimos indícase a forma en que esta área contribúe ao proceso de 

adquisición das competencias básicas, polo que recollemos expresamente o lexislado.  

 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento da competencia en comunicación 

lingüística dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 

comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeneral. Unha aprendizaxe da lingua 

extraese baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. 

 

A linguaxe é o principal vehículo do pensamento humano, a ferramenta máis potente para a 

interpretación e representación da realidade e o instrumento de aprendizaxe por excelencia, por iso 

é polo que a área, na medida que contribúe á mellora da capacidade comunicativa xeneral, faio 

tamén á competencia de aprender a aprender. No entanto, a súa maior contribución radica en que 

a aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente se se inclúen contidos 

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada 

nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. Esa é a razón da 

introdución no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia aprendizaxe. Á súa vez 

as decisións que provoca esta reflexión favorecen a autonomía e, neste sentido, pódese afirmar 

que a lingua estranxeira contribúe tamén ao desenvolvemento de Autonomía e iniciativa persoal. 

 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia en Tratamento 

da información e competencia dixital. As tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen a 

posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo 

e inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha 

lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizándoa. E, o que é máis importante, 

crea contextos reais e funcionais de comunicación. 

 

Esta área contribúe en boa medida ao desenvolvemento da Competencia social e cidadá. As 

linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de 

comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de 

trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. Esta aprendizaxe, 

ben orientada desde a escola, debe traducirse tanto na capacidade como no interese por coñecer 

outras culturas e por relacionarse con outras persoas, falantes ou aprendices desa lingua. Ao 

mesmo tempo, o coñecemento doutra lingua e de trazos culturais diferentes aos propios contribúe 

á mellor comprensión e valoración da propia lingua e cultura e favorece o respecto, o 
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recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e 

a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. 

 

Para rematar e aínda que en menor medida, esta área colabora no desenvolvemento da 

Competencia artística e cultural se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. 

4. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables  

Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en catro grandes bloques: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Recollemos a continuación o 

lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos orais, con 

estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da 

Internet adecuados a súa idade.. 

- PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en 

textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu interese e 

expresados con claridade e que conten con apoio visual.  

- PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que 

traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da 

Internet. 

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 

- PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa 

pronuncia, entoación e acentuación. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

- PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás  

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

conversas telefónicas ou dramatizacións). 

- PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas apartacións do seus compañeiros/as.  

- PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas. 

- PLEB2.9. Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais. 

 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 dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, 

http://www.xunta.es/tradutor/text.do#33739111
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acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a súa competencia 

lingüística.  

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira  

- PLB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula para a 

súa lectura autónoma acordes a súa idade e intereses. 

- PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora. 

- PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan, e compróbaas. 

- PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

- PLEB3.9. Amosa interese por informarse, 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 propios de situacións de relación interpersoal (invitacións, 

notas e avisos). 

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das demais (nome, 

apelido, 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 correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

- PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma 

individual ou en parella seguindo o modelo traballado.  

- PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos. 

- PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 

de liñas etc. 

- PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma correcta en 

situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente. 

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

- PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente  

- PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás 
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en distintos contextos. 

- PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 

vestimentas…. 

- PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, 

espazos, seres vivos …). 

- PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a 

preferencia, desexo ou a capacidade. 

- PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 

número e usa correctamente os nexos básicos. 

- PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 

información. 

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

- PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais 

ou multimedia e de manifestacións artísticas.  

- PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 

interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente.
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5. Concreción de obxectivos por curso 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

b 

f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

-  Uso progresivo do contexto 
visual e non verbal e dos 
coñecementos previos, transferidos 
desde as linguas que coñece a 
lingua estranxeira, para a 
formulación de hipóteses sobre o 
que se vai escoitar,  sobre o tema 
ou a situación. 

-  Interpretación das ideas 
principais expresadas en 
mensaxes orais de progresiva 
complexidade, como instrucións 
ou explicacións e interaccións 
orais ou gravacións en soporte 
audiovisual e informático para 
extraer información global e 
dalgún detalle concreto. 

-  Recoñecemento de 
léxico, formas e estruturas 
básicas orais propias da 
lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente 
utilizadas. 

-  Asociación de palabras e 
expresións con elementos 
paraverbais (entoación, pausas, 
énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...). 

-  Seguimento verbal e 
non verbal de mensaxes 
orais (instrucións e 

  B1.1. Comprender a idea 

global e a información máis 
importante en textos orais 
moi breves con estruturas 

simples e coñecidas cun 
léxico de uso cotiá con axuda 

de elementos lingüísticos e 
non lingüísticos presentes nas 
situacións comunicativas e 
conectados cos propios 
intereses e coas propias 
experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, 

transmitidos de viva voz ou 
por a través de recursos 

multimedia que non 
distorsionen a mensaxe. 

  B1.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, 
e a información mais 
importante do texto. 

  B1.3. Discriminar 

patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación básicos nos 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa.. 

. 

  PLEB1.1. Comprende o 

sentido global e a 
información mais 
importantes de textos 

orais, con estruturas 

coñecidas e léxico de uso 
cotiá procedentes de 
medios audiovisuais ou da 
Internet adecuados a súa 
idade 

 CCL 

  PLEB1.2. Comprende os 

puntos principais e recoñece 
palabras e expresións 
coñecidas en textos orais 

(contos, cancións e 

conversas) sobre temas 
familiares ou do seu interese 
e expresados con claridade 
e que conten con apoio 
visual. 

 CCL 

  PLEB1.3. Identifica a 

información máis relevante 

en interaccións orais nas 

que participa que traten 

sobre temas familiares 

procedentes de diferentes 

medios de 

comunicación e da Internet. 

 CCL 

 CAA 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 peticións)de

 progresiv

a complexidade en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. 

 

-  Repetición, 
memorización comprensiva e 
observación de modelos 
correspondentes a rimas, 
cancións, dramatizacións... 
para a adquisición do léxico e 
expresións cotiás da lingua 
estranxeira. 

-  Desenvolvemento de 
actitudes e estratexias de 
cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe 
compartida que faciliten 
interaccións orais en grupo, 
seguindo modelos pautados, para 
a realización de tarefas na aula. 

  B1.2. Patróns sonoros, rítmicos 
e de entoación: identificación 
progresiva de aspectos fonéticos, 
do ritmo e da entoación da lingua 
estranxeira como aspectos 
fundamentais para a comprensión 
de breves textos orais a 
través do xogo e da expresión corporal e 
musical. 

   PLEB1.4. Escoita 
atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper 

atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper 

 CCL 

 CSC 

 
  PLEB1.5. Interese e 

respecto polas intervencións 

orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, 

entoación e acentuación 

 
 CCL 

 CSC 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ORAIS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDO

S 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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b 
 

c  

i 

 B2.1. Estratexias de produción: 
  B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas do seu 

interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, usando 

expresións e frases coñecidas e de 

uso frecuente, normalmente illadas 

ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or/then). 

  B2.2. Participar de forma 

activa e cooperativa en situacións 

funcionais de comunicación que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidade inmediata ou temas do 

seu interese cunha pronuncia 

axeitada e empregando as 

convencións propias do proceso 

comunicativo. 

  B2.3. Valorar as linguas 

estranxeiras como 

instrumento de 

comunicación. 

  B2.4. Producir patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos 

e de 

 
  PLE B2.1. Participa en 

situacións reais ou 
simuladas de comunicación 
breves e elementais, 
previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do 
seu interese, sobre persoas 

da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e 
entoación comprensibles 

 CCL 

 CSC 

o Planificación:  

 Concibir a mensaxe con 
claridade e practicalo varias 
veces. 

 

o Execución: 
 

 Expresar a mensaxe 
con claridade axustándose 
aos modelos. 

 Apoiarse nos 
coñecementos previos para 

participar activamente en 
situacións funcionais de 
comunicación, seguindo 
modelos, adecuadas á idade do 
alumnado e aos seus 
intereses. 

 Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos non verbais 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal). 

 Recoñecer e usar 

 

 

  PLEB2.2. Pregunta e 
responde para 
dar/obter información 
en interaccións cotiás. 

 
 CCL 

  PLEB2.3. Amosa 

unha actitude de 

escoita atenta. 

 
 CSC 

  PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblemente textos 

orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas 

telefónicas ou 

dramatizacións). 

 CCL 

 CSC 
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 progresivamente léxico, 
formas e estruturas básicas 
orais moi breves propias da 
lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente 
traballadas. 

 Participar en 
interaccións orais en 
situacións reais ou simuladas 
a través de respostas verbais 
e non verbais. 

 Producir textos orais cotiás de 
índole diversa tendo en conta 
tanto elementos lingüísticos 
como extralingüísticos: utilizar 
xestos ou recorrer a imaxes 
para axudar na 
comprensión de producións orais. 

entoación básicos e de uso diario. 
  PLEB2.5. Manifesta 

interese e respecto polas 

apartacións do seus 

compañeiros/as. 

 
 CSC 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ORAIS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDO

S 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
  

- Participar activamente en 
intercambios lingüísticos orais 
sinxelos, previamente 
traballados en grupo, para 

expresar as necesidades de 

comunicación máis inmediatas. 
- Empregar a lingua 

estranxeira en situacións 

variadas de comunicación. 

  
 

  PLEB2.8. Amosa 

unha actitude positiva 

polo uso da lingua 

estranxeira nas 

diferentes situacións 

comunicativas. 

 
 CCL 

 CSC 

  

  B2.2. Patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación 

básicos: 

 
  PLEB2.9.Domina 

progresivamente 

aspectos fonéticos, do 

 

 CC 
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-  Uso axeitado dos 

sons propios da lingua 

estranxeira: pronuncia de 

palabras e frases cotiás de 

forma comprensible. 

-  Iniciación ás normas 

que regulan a interacción oral 
(quendas de palabra, volume 
de voz e ritmo axeitado). 

-  Dominio moi 
progresivo de aspectos 

fonéticos básicos, de ritmo e 

entoación para a produción 
de textos breves orais a 
través do xogo e da 
expresión corporal e musical 

-  Iniciación ás 

normas que regulan a 

interacción oral (quendas de 

palabra, volume de voz e ritmo 

axeitado). 
- Dominio moi 

progresivo de aspectos 

fonéticos básicos, de ritmo e 
entoación para a produción de 
textos breves orais a través do 
xogo e da expresión corporal e 
musical. 

ritmo, da acentuación e 

da entoación da lingua 

estranxeira para a 

orais. 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS 
ORAIS 

OBXECTIVO
S 

CONTIDO
S 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

b

 

f 

 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

 

-  Activación dos coñecementos 

previos en relación á tipoloxía e 

tema do texto que se vai traballar. 

 

-  Identificar elementos icónicos, 

títulos e facer unha primeira 

anticipación sobre o contido de 

textos escritos sinxelos adaptados 

á súa idade. 

 

-  Identificación de palabras clave 

do texto, relacionadas cos e coas 

personaxes e o contexto a través da 

linguaxe non verbal ou co apoio de 

ilustracións. 

 

- Identificación de textos sinxelos: 

regras de xogos, algunhas 

instrucións, carteis da aula… 

 
-  Recoñecer o léxico, formas e 

estruturas básicas escritas 

propias da lingua estranxeira, 

para expresar funcións 

previamente utilizadas. 

 

- Captación da idea global e 

identificación de elementos máis 

relevantes en textos escritos 

situacións cotiás próximas á 

 

  B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e 

as ideas máis importantes 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. Coñecer as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a 

comprensión do sentido 

xeral, e as ideas principais 

en textos escritos sinxelos. 

 

  B3.3. Discriminar 

patróns gráficos e recoñecer 

os significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, 

exclamacións e 

interrogacións. 

 

  PLEB3.1. Comprende 
palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos 
relacionadas cos temas 
traballados previamente de 

forma oral. 

 CCL 

 

  PLEB3.2. Comprende a 

idea principal dun texto 

escrito sinxelo acompañado 

de apoio visual, acorde a 

súa idade procedente dos 

medios de comunicación 

adaptados a súa 

competencia lingüística. 

 CCL 

 

  PLEB3.3. Amosa 
interese pola lectura nunha 
lingua estranxeira. 

 CCL 

 CAA 

 CEC 

 

  PLEB3.4.Selecciona contos, 

narracións ou outro material 

escrito da biblioteca de aula 

para a súa lectura autónoma 

acordes a súa idade e 

intereses. 

 CCL 

 CSIEE 

 CEC 
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 experiencia como invitacións, 

felicitacións, notas, avisos, 

folletos..., con axuda de 

elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

  

 

  PLEB3.5. Iniciase 

progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de 

comprensión lectora. 

 CCL 

 CAA 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
  

 

-  Lectura guiada e comprensión 

de diferentes textos sinxelos, en 

soporte papel e dixital, adaptados 

á competencia lingüística do 

alumnado, para utilizar información 

global e específica, no 

desenvolvemento dunha tarefa, 

proxecto ou para gozar da lectura. 

 
- Iniciación no uso do 

dicionario 

  
 

  PLB3.6. Formula hipóteses 

sobre o texto a partir de 

elementos icónicos e títulos 

que o acompañan, e 

compróbaas. 

 
 CCL 

 CSIEE 

 

 PLEB3.7. Valora a 

lingua escrita como 

medio de 

comunicación. 

 
 CCL 

 CAA 

 
 bilingüe e das tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para ler (web, programas 

multimedia e correo electrónico). 

  

 PLEB3.9. Amosa 

interese por informarse, 

comunicarse e aprender 

a través dos textos 

escritos. 

 CCL 

 CSIEE 

 

  B3.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación elementais: 

 

-  Recoñecemento 
dos signos de puntuación 

elementais. 
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-  Asociación de grafía, 

pronuncia e significado a partir 
de modelos escritos, expresións 
orais coñecidas e 
establecemento de relacións 
analíticas grafía-son. 

-  Recoñecemento de 
símbolos de uso frecuente: €, 
₤ @. 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

b

 

f 

i 

 

 B4.1. Estratexias de produción: 

 

• Planificación: 

• Seleccionar o 

 
  B4.1. Escribir textos 

sinxelos propios, compostos 

de frases simples illadas, nun 

rexistro neutro, utilizando 

con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

 

  PLEB4.1. Escribe frases 

sinxelas relacionadas con 

temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de 

forma oral. 

 CCL 

 
 tipo de texto que se vai 

producir: conto, notas, 

diálogo teatral… próximos 

a súa idade. 

 

•  Iniciarse no 
uso do dicionario bilingüe 
e outros materiais de 
consulta en soporte papel 
ou dixital adecuados á 
idade do alumnado. 

 

 

• Execución: 

 

• Producir a 

mensaxe escrita con 

principais signos de 

puntuación, para falar de si 

mesmo, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos 

da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e 

predicibles. 

 

  B4.2. Coñecer e 

aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas 

para a produción de textos 

escritos. 

 
  B4.3. Aplicar patróns 

 

  PLEB4.2. Escribe 

conversas sinxelas, 

seguindo un modelo 

dado e respectando a 

estrutura gramatical 

coñecida. 

 CCL 

 

  PLEB4.3. Escribe textos 

sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia 

e con léxico relacionado 

conema da escritura propios 

de situacións de relación 

interpersoal (invitacións, 

notas e avisos). 

 CCL 



[17] 

claridade, utilizando 

expresións e frases 

coñecidas. 

 

• Compensar as 

carencias léxicas 

mediante o uso do 

dicionario visual do 

alumnado e de materias 

audiovisuais e multimedia 

para reproducir 

mensaxes escritas 

sinxelas. 

 

• Apoiarse nas 

palabras e frases 

coñecidas previamente en 

interaccións 

orais e de lectura. 

gráficos convencións 

ortográficas básicas para 

escribir con razoable 

corrección frases curtas que 

utiliza normalmente ao falar, 

cunha ortografía aceptable. 

 
  B4.8. Iniciarse 

no uso das 

ferramentas 

informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo 

persoal docente. 

 

  PLEB4.4. Completa un 

formulario en liña cos seus 

datos persoais e dos e das 

demais (nome, 

apelido, idade...). 

 CCL 

 

  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 

 

 
 CCL 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
  

 
- Seleccionar e 

empregar o léxico 

adecuado ao tema e usar 

algún recurso cohesivo 

para non repetir palabras. 

 
- Reelaborar 

informacións en 

 gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar., 

elaborando borradores nos 

que se observa a reparación 

da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa 

secuencia adecuada das 

frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, 

se é o caso. 
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ficheiros, libriños... 

textos escritos, moi 

breves e pautados, 

afíns aos seus 

intereses, cunha 

intención comunicativa. 

 
- Reproducir a 

forma gráfica de certas 

palabras en situacións 

comunicativas, sen 

modelos dados, a través 

de hipóteses ou tratando 

de recordar a súa forma. 

 
- Compoñer a 

partir de modelos, 

diferentes textos 

sinxelos, utilizando 

expresións e frases 

coñecidas oralmente, 

para transmitir 

información. 

 
- Utilizar a lingua 

estranxeira en mensaxes 

escritas como 

recordatorio visual e para 

á aprendizaxe de novas 

palabras e expresións 

(carteis para identificar 

os obxectos e os espazos 

da aula, calendario, 

normas de xogos, 

cartafol colectivo...). 

  PLEB4.6. Escribe 

correspondencia persoal 

simple en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a 

e da súa contorna inmediata. 

 
 CCL 

  PLEB4.7. Produce textos 

escritos significativos,en 

soporte papel ou dixital, de 

forma individual ou enparella 

sedguindo o modelo 

traballado. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

  PLEB4.8. Utiliza de xeito 

guiado as TIC para a 

produción de textos sinxelos. 

 CCL 

 CD 

 

  PLEB4.9. Presenta os seus 

textos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

 CAA 

 CSIEE 

  PLEB4.10. Amosa interese 

por utilizar a lingua 

estranxeira escrita de forma 

correcta en situacións 

variadas atendendo á súa 

corrección ortográfica. 

 CCL 

 CAA 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

- Iniciarse no uso 

das tecnoloxías da 

información e a 

comunicación para 

producir textos e 

presentacións, 

recompilar e transmitir 

información. 

 

  B4.2. Patróns 

gráficos, convencións 

ortográficas e de 

puntuación elementais: 

 

-  Uso dos 

signos de puntuación 

máis básicos. 

-  Uso de símbolos 
de uso frecuente: 

€, ₤. 

Asociación de grafía, 

pronuncia e significado 

a partir de modelos 

escritos, expresións 

orais coñecidas e 

establecemento de 

relacións grafía-son. 

   

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 
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b

 

f 

 B5.1. Aspectos socioculturais
 e 

-          Valoración positiva

 das 
intervencións orais propias e 
alleas na lingua estranxeira como 
instrumento para comunicarse e 
coñecer outras culturas. 

 

  B5.1. Identificar 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos 

para unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito. 

 

  PLEB5.1. Identifica 

aspectos básicos da vida 

cotiá dos países onde se fala 

a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, 

festividades...) e compáraos 

cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao 

diferente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

-  Valoración da propia 
cultura  a través do coñecemento 

e valoración doutras culturas, 
respecto e aceptación de ideas e 
costumes distintos. 

 
  B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e 

pola súa cultura. 

 

 
 B5.3. Iniciar e rematar as 

 

 
 -  Recoñecemento e 

aprendizaxe de formas básicas de 

relación social na lingua 

estranxeira. 

-  Recoñecemento da 

realidade plurilingüe da 

propia contorna. 

 

 
 B5.2. Funcións comunicativas: 

interaccións 

adecuadamente en 

situacións reais ou 

simuladas en contextos 

dirixidos. 

 

  B5.4. Obter e dar 

información persoal, sobre o 

seu contorno máis inmediato 

en situacións comunicativas 

  PLEB5.2. Amosa 

curiosidade por aprender a 

lingua estranxeira e a súa 

cultura. 

 CCL 

 CSC 

 

  PLEB5.3. Inicia e 
remata as interaccións 
adecuadamente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

•  Establecemento de 
relacións sociais: saudar, 
agradecer, despedirse, 
dirixirse aos demais. 

 

•  Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre aspectos 
persoais dun mesmo/a e dos e 
das demais.. 

habituais dentro e fóra da aula. 

 
  B5.5. Expresar 

nocións básicas relativas 

a rutinas, tempo, 

vestimenta e prezo. 

  

  PLEB5.4. Pregunta e 

responde de xeito 

comprensible en actividades de 

aprendizaxe cotiás en distintos 

contextos. 

 CCL 

 CSC 
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•  Expresión da posesión dun 

mesmo/a e dunha terceira persoa 
en afirmativa e negativa. 

  B5.6. Expresar e 

identificar localización de 

persoas, de obxectos e de 

lugares 

 

  PLEB5.5. Expresa, 

identifica e distingue os 

tramos horarios e as rutinas 

do día, prezos, vestimentas… 

 CCL 

• Expresión da 

información en afirmativa e 
negativa e formulación das 
correspondentes preguntas. 

•  Realización de 
preguntas e respostas sinxelas 
sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico, a 
hora etc. 

 
  B5.7. Solicitar e 

comprender o permiso, o 

acordo, a información, a 

preferencia, a axuda ou o 

desexo, a capacidade entre 

outras. 

 
 B5.8. Utilizar adecuadamente 

as 

 

 
  PLEB5.6. Pregunta e 

responde de xeito 

comprensible sobre a 

localización (obxectos, 

espazos, seres vivos …) 

 CSC 

 CCL 

• Descrición das rutinas diarias. 
estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

 

 

  PLEB5.7. Pregunta e 

responde de xeito 

comprensible sobre o 

permiso, o acordo, a 

preferencia, desexo ou a 

capacidade. 

 CCL 

•  Realización de preguntas e 
respostas sinxelas indicando a 
identificación e localización de 
persoas, de obxectos e de 
lugares... 

propias do seu nivel. 

 

  B5.9. Recoñecer 

estruturas sintácticas 

básicas e 

 CSC 

•  Realización de 
preguntas e respostas 
sinxelas en relación a 
operacións de compravenda. 

os seus  

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

OBXECTIVO

S 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 
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-  Formulación de preguntas e 

respostas sinxelas en relación á 

cantidade. 

-  Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre os 

gustos e preferencias. 

significados asociados. 

 
        B5.10. Utilizar estruturas 

sintácticas de progresiva 

dificultade (p. 

e. enlazar frases sinxelas con 
conectores 

 

  PLEB5.8. Estrutura 

adecuadamente os 

elementos das oracións, 

mantén a concordancia de 

número e usa correctamente 

os nexos básicos. 

 CCL 

 
  

-  Realización de preguntas e 

respostas sobre a habilidade. 

-  Expresión de habilidades e 

capacidades en afirmativo e 

negativo. 

 
-  Formulación de preguntas e 

respostas sobre a vestimenta. 

 

-  Descrición de persoas, 

plantas e animais. 

- Expresión básica de desexos. 

 

-  Formulación de 

preguntas sobre o 

desexo. 

 
- Expresión de instrucións. 

 
-  Preguntas e 

respostas sobre petición e 

básicos como and, or, then). 

 

     B5.10. Mostrar un control 

sobre un conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas 

e de modelos de oracións e 

frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

 

        B5.11. Comprender e 

utilizar o léxico propio do 

nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da 

vida da aula ou fóra dela. 

 

     B5.12. Comparar 

aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que 

coñece para mellorar na 

 

  PLEB5.9. Diferenza 

preguntas e respostas moi 

simples, así como as que 

achegan información. 

 CCL 

 

  PLEB5.10. Memoriza 

rutinas lingüísticas para 

desenvolverse nas 

interaccións habituais. 

 CCL 

 CAA 

 

  PLEB5.12. Compara 

aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a 

través de producións 

audiovisuais ou multimedia e 

de manifestacións artísticas. 

 CCL 

 CAA 



[23] 

ofrecemento de axuda. 

 
-  Realización de preguntas e 

respostas sobre a habilidade. 

 
-  Expresión de 

habilidades e capacidades en 

afirmativo e negativo. 

 

-  Formulación de 

preguntas e respostas 

sobre a vestimenta. 

súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada a través de 

producións audiovisuais ou 

multimedia e de 

manifestacións artísticas 

(horarios, hábitos, 

festividades…). 

 
        B5.13. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia 

 

  PLEB5.13. Comprende e 

usa adecuadamente o 

vocabulario necesario para 

participar nas interaccións 

de aula ou fóra da aula, ler 

textos próximos á súa 

 CCL 

 CAA 
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-  Descrición de 

persoas, plantas e 

animais. 

 

- Expresión básica de desexos. 
 

-  Formulación 

de preguntas sobre o 

desexo. 

 
- Expresión de instrucións. 

 
-  Preguntas e 

respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda. 

 
 B1.4. Estruturas 

sintácticodiscursivas: 

 

•  Saúdos, 

agradecemento, 

despedidas... (Hi, See you, 

How are you? I´m fine, 

thanks…). 

 

•  Preguntas e respostas sobre 

aspectos persoais, como nome, 

idade, estado de ánimo, comida 

favorita... (What’s your 

name?,My name is, How old are 

you?, I’m, I´m (bored), What´s 

your favourite (sport)? 

 

•  My favourite (sport) 

is..., (What´s his/her 

favourite (subjectt)? His/her 

favourite (subject) is...). 

 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

relacionados coas súas 

experiencias, intereses e 

próximos á súa idade. 

idade e escribir con  

léxico

 traballado 

previamente. 
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•  Expresión de 

posesión en primeira e terceira 

persoa e formulación da 

pregunta correspondente e 

resposta afirmativa e negativa. 

 

•  Expresión da información 

(I´ve/I haven´t got (English) on 

(Friday), Have you got (PE) on 

(Tuesday), Yes, I´ve/No I 

haven´t). 
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 -  Preguntas e respostas 

sobre os días da semana, meses, 

o tempo atmosférico e a hora 

(What time is it ?, It´s (Half) 

past (one)...). 

 

-  Descrición das rutinas 

diarias (I (get up) (at eight o 

clock) on (Monday)). 

 

-  Preguntas e respostas 

sobre obxectos do seu interese 

(Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

 
-  Expresión de cantidade: 

contar desde 1 a 100. 

-  Preguntas e respostas 

sinxelas sobre o prezo (How 

much is it?It´s (one) pound and 

(fifty) cents). 

 

-  Preguntas e respostas 

sinxelas sobre a cantidade de 

obxectos ou persoas (How 

many… are there?). 

 
-  Preguntas e respostas 

sobre o gusto en primeira 

persoa (Do you like (cheese)?, 

Yes, I do/ No, I don´t). 

 
-  Expresión do gusto en 

primeira persoa en afirmativa e 

negativa (I like (salad), I don´t 

like (chips)). 

 

-  Realización de preguntas e 
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respostas sobre habilidade (Can 

you (swim)?, Yes, I can; No I 

can´t). 

 

-  Expresión de habilidades 

en afirmativo e negativo (I 

can (play the piano), I can´t 

(play the trumpet). 

 
-  Identificación das pezas de 

roupa (I´m wearing, he/she´s 

wearing). 



[28] 

 

 -  Preguntas e respostas 

sobre a vestimenta (What´s 

she/he wearing?, Who´s 

wearing (shoes)?). 

 
-  Expresión de desexos (I 

want to (make a cake). 

 
-  Preguntas sobre o 

desexo (Do you want to 

(play basketball?)). 

 
-  Expresión de 

instrucións (Touch your (legs), 

Listen, please…). 

-  Realización de 

preguntas e respostas curtas 

(What´s this?, It´s…). 

 

-  Preguntas e 

respostas sobre petición e 

axuda (Can I have (pasta), 

please?). 

 
  B5.3. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción e recepción) 

relativo a posesións persoais, a 

cores, números ata o 100, 

preposicións, días da semana, 

roupa, materiais escolares, a 

hora, adxectivos para describir 

persoas, lugares e obxectos, 

partes do corpo e a cara, 

deportes, equipamento deportivo, 

actividades ao aire libre, comida, 

moedas (euros, cents, pounds, 

pence), estado e sentimentos, 
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tempo atmosférico, días da 

semana, meses, estacións do ano, 

accións (rutina diaria...), 

instrumentos musicais, materiais, 

animais, partes do corpo e da cara 

e partes da casa. 
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6. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización, grao mínimo de consecución para superar a 

materia e procedementos e instrumentos de avaliación  

 

 

Criterio 

de 

avaliaci

ón 

 

Estándares 
Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 

 

1 

T 

 

2 

T 

 

3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

(%)* 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

 

PLE-B1.1 

 

4º-PLEB1.1 - Comprende o sentido global e 

a información mais importantes de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso cotiá procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet adecuados a súa 

idade. 

 

 

Consigue unha 

comprensión global de 

textos orais axeitados ó 

seu nivel. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Producións 

orais. Asamblea. Posta en común. Proba 

obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B1.2 

4º-PLEB1.2 - Comprende os puntos 

principais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (contos, cancións 

e conversas) sobre temas familiares ou do 

seu interese e expresados con  claridade e 

que conten con apoio visual. 

 

Recoñece o vocabulario  
básico de textos orais 
adaptados ó seu nivel. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Asamblea. 

Posta en común. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B1.2 

 

4º-PLEB1.3 - Identifica a información máis 

relevante en interaccións orais nas que 

participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

 
Participa activamente en 
interaccións orais sobre 
temas cotiás. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Entrevista. Posta en común. 

 

 
CCL 
CAA 

 

PLE-B1.3 
4º-PLEB1.4 - Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

Respecta as opinións dos 

outros tendo en conta o 

turno  de palabra. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

CSC 

 

PLE-B1.3 
4º-PLEB1.5 - Interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da mellora 

da súa pronuncia, entoación e acentuación. 

Valora e respecta as 

intervencións dos seus 

compañeiros. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

CSC 
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Bloque 2: Producións de textos orais 

 

 

PLE-B2.1 

4º-PLEB2.1 - Participa en situacións reais 

ou simuladas de comunicación breves e 

elementais, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

 

 

Exprésase correctamente 

en situacións

 comunicati

vas sinxelas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Asamblea. Entrevista. Posta en común. 

Xogos de simulación e dramáticos. 

 

 

CCL 

CS

C 

 

 

PLE-B2.2 

 

 
4º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para 
dar/obter información en interaccións cotiás. 

 

 
Intervén nunha
 conversa 
pedindo e dando 
información. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Intercambios 
orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Asamblea. Entrevista. Posta en común. 

Xogos de simulación e dramáticos. 

 

 

CCL 

 

PLE-B2.2 4º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de 

escoita atenta. 

Respecta ós

 seus 

compañeiros cando falan. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

CSC 

 

 

PLE-B2.3 

 
4º-PLEB2.4 - Reproduce 
comprensiblemente textos orais sinxelos e 
breves (p.e. cancións, conversas telefónicas 
ou dramatizacións). 

 
Expresa de xeito sinxelo o 
contido de textos orais 
para o seu nivel. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Intercambios 
orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Asamblea. Posta en común. 

 
CCL 
CS
C 

 

PLE-B2.3 4º-PLEB2.5 - Manifesta interese e 
respecto polas apartacións do seus 
compañeiros/as. 

Valora e repecta as ideas 
dos seus compañeiros. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

CSC 

 

 

PLE-B2.4 

 
4º-PLEB2.8 - Amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas. 

 
Amosa interese por usar 
a lingua estranxeira na 
clase. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Diario de clase. 

 
CCL 
CS
C 
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PLE-B2.4 

4º-PLEB2.9 - Domina progresivamente 

aspectos fonéticos, do ritmo, da 

acentuación e da entoación da lingua 

estranxeira para a produción de textos 

orais. 

 
Produce oracións co 
ritmo e a entoación 
axeitada. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 
Asamblea. Entrevista. Posta en común. 

 

 

CCL 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

 

PLE-

B3.1 

 

 
4º-PLEB3.1 - Comprende frases simples 
escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

 

 

Entende oracións 

sinxelas dos temas 

traballados. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: . Análise das 

producións dos alumnos/as. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Producións orais. Asamblea. Posta en 

común. Diario de clase. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-

B3.1 

4º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dun 
texto escrito sinxelo acompañado de apoio 
visual, acorde a súa idade procedente dos 
medios de comunicación adaptados a súa 
competencia lingüística. 

 

 
Obtén información moi 
básica dun medio de 
comunicación. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Producións orais. Asamblea. Posta en 

común. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

PLE-

B3.2 

4º-PLEB3.3 - Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 

Valora a lectura de textos 

escritos na lingua 

estranxeira. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Escala 

de observación. 

CCL 

CAA 

 

PLE-

B3.2 

4º-PLEB3.4 - Selecciona contos, narracións 

ou outro material escrito da biblioteca de 
aula para a súa lectura autónoma acordes a 
súa idade e intereses 

 
Amosa interese por 

ler diferentes 
tipos de 

textos. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CCL 
CSIEE 

 

 

PLE-

B3.2 

 

 
4º-PLEB3.5 - Iniciase progresivamente 
no uso autónomo de estratexias de 
comprensión lectora. 

 
Le individualmente e 
comprende o sentido 
global do que le. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 
Asamblea. Escala de observación. 

 

 
CCL 
CAA 
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PLE-

B3.3 

4º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sobre o texto 

a partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan, e compróbaas. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha imaxe. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 
CSIEE 

 

PLE-

B3.3 

4º-PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

Escribe mensaxes

 escritas sinxelas 

para comunicarse. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 

CAA 

 

PLE-

B3.3 

4º-PLEB3.8 - Amosa interese por

 informarse, comunicarse e 

aprender a través dos textos escritos. 

Valora os textos escritos 

como medio para 

aprender. 

 

X 

 

X 

 

X PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario 

de clase. 

CCL 

CSIE

E 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

 

 

PLE-

B4.1 

 
4º-PLEB4.1 - Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

Produce oracións escritas 
sinxelas e correctas 
relacionadas con temas da 
sua vida diaria. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-

B4.1 

 

4º-PLEB4.2 - Escribe conversas sinxelas, 
seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida. 

 
Produce diálogos con 
vocabulario e estructuras 
gramaticais básicas para o 
seu nivel. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Textos escritos. Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-

B4.1 

4º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa secuencia 
e con  léxico relacionado co tema da escritura 
propios de situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas e avisos). 

 

Planifica e escribe 
pequenos textos con certa 
coherencia e léxico 
relativo ó tema. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

 

PLE-

B4.2 

4º-PLEB4.4 - Completa un formulario en liña 

cos seus datos persoais e dos e das demais 

(nome, apelido, idade...). 

Completa unha ficha cos 

seus datos persoais. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 

CCL 
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PLE-

B4.2 

4º-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 

 
Constrúe
 oració
ns comprensibles con 
diferentes intencións 
comunicativas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Textos escritos. Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-

B4.2 

 
4º-PLEB4.6 - Escribe correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou dixital falando de 
si mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

 

Escribe oracións correctas 

dando información sobre si 

mesmo. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Textos escritos. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-

B4.3 

4º-PLEB4.7 - Produce textos escritos 

significativos,en soporte papel ou dixital, de 

forma individual ou en parella seguindo o 

modelo traballado. 

 
Escribe oracións correctas 
relativas ós temas 
traballados na clase. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Textos escritos. Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

 
CCL 
CD 
CS
C 

 

 

PLE-B4.3 4º-PLEB4.8 - Utiliza de xeito guiado as 

TIC para a produción de textos sinxelos. 

Valora o uso das TIC para 

obter información. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

CD 

 

 

PLE-B4.8 

 

4º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

 

 

Exprésase cunha

 grafía lexible 

e ordeada. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Textos escritos. Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 

CAA 

CSIE

E 

 

PLE-B4.8 
4º-PLEB4.10 - Amosa interese por utilizar a 

lingua estranxeira escrita de forma correcta 
en situacións variadas atendendo á súa 
corrección ortográfica 

Escribe 
 respectand
o normalmente as
 regras 
ortográficas. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

CCL 

CAA 

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural 
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PLE-B5.1 

 

4º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, 

festividades...) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara 

ao diferente. 

 

 

Amosa interese pola

 cultura inglesa e 

coñece algún costume. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Producións orais. Textos escritos. 

Asamblea. Posta en común. 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLE-B5.2 

 
4º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura. 

 
Presta atención para 
aprender a lingua 
estranxeira. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. 

 
CCL 
CS
C 

 

PLE-B5.3 

 

4º-PLEB5.3 - Inicia e remata as 

interaccións adecuadamente. 

 

Normalmente participa 
en clase de 

forma correcta. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

PLE-B5.4 

 

 
4º-PLEB5.4 - .Pregunta e responde de xeito 
comprensible en actividades de aprendizaxe 
cotiás en distintos contextos. 

 

 
Pide e da información 
de xeito comprensible. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Producións orais. Textos escritos. 

Asamblea. Proba obxectiva. 

 

 
CCL 
CS
C 

 

 

 

 

PLE-B5.5 

 

 
4º-PLEB5.5 - Expresa, identifica e distingue 
os tramos horarios e as rutinas do día, 
prezos, vestimentas 

 
Constrúe oracións 
 correctas dando
 información sobre
 as horas,as  
 rutinas,as 
vestimentas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. 
Asamblea. Entrevista. Posta en común. 
Proba obxectiva. 

 

 

CCL 
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PLE-B5.6 

 

4º-PLEB5.6 - Pregunta e responde de xeito 
comprensible sobre a localización 
(obxectos, espazos, seres vivos ). 

 
Constrúe oracións 
correctas pedindo e dando 
información sobre a 
localización de 
obxectos,persoas e 

animais. 

  

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Producións orais. Textos escritos. 
Asamblea. Entrevista. Escolle. Proba 
obxectiva. 

 

 

CCL 

CS

C 

 

 

PLE-B5.7 

 
4º-PLEB5.7 - Pregunta e responde de xeito 
comprensible sobre o permiso, o acordo, a 
preferencia, desexo ou a capacidade. 

 
Contrúe preguntas e 
respostas para pedir
 permiso, 
acordo,preferencia, 
desexo ou capacidade. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Intercambios 
orais cos alumnos/as. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. 
Asamblea. Entrevista. Posta en común. 
Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

CS

C 

 

 

PLE-B5.8 

 

4º-PLEB5.8 - Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

 
Constrúe
 oració
ns comprensibles 

e 

gramaticalmente correctas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Producións orais. Textos escritos. 
Asamblea. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B5.9 

 

 
4º-PLEB5.9 - Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as que 
achegan información.. 

 

 

Obtén e dá

 información 

preguntando e 

respondendo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Producións orais. Textos escritos. 

Asamblea. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

 

 

PLE-B5.10 

 
4º-PLEB5.10 - Memoriza rutinas 
lingüísticas para desenvolverse nas 
interaccións habituais. 

 
Coñece e utiliza 
estructuras básicas 
para comunicarse. 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba 

obxectiva. 

 
CCL 
CAA 
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PLE-B5.12 

 

4º-PLEB5.12 - Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada a través 

de producións audiovisuais ou multimedia e 

de manifestacións artísticas. 

 

 

Amosa interese polas 

linguas e as valora. 

   

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Observación 

sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Textos escritos. Asamblea. Diario de 

clase. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

PLE-B5.13 

 

4º-PLEB5.13 - Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario necesario 

para participar nas interaccións da aula ou 

fóra da aula, ler textos próximos á súa 

idade e escribir con léxico traballado 

previamente 

 

 

Coñece e usa o léxico 

básico para o seu nivel. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Observación 

sistemática. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 
Textos escritos. Asamblea. Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

 

 

CCL 

CAA 
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7. Concrecións metodolóxicas da materia 

 

A metodoloxía estará baseada nos seguintes principios metodolóxicos: 

- Coñecer o nivel de desenvolvemento psicolóxico dos nosos alumnos/ás para partir del. 

- Favorecer a creación de procesos de aprendizaxe significativos. 

- Promover o desenvolvemento da actividade mental dos nosos alumnos/ás. 

- Desenvolver a capacidade de aprender a aprender. 

 

Tendo como base estes principios establecemos os puntos concretos a traballar na 

metodoloxía: 

- Aprendizaxe centrada no alumno. Os nenos/ás destas idades son curiosos por natureza e 

ademais teñen unha necesidade natural de comunicarse cos demais. Preténdese manter 

esa curiosidade, alimentala e xerar neles o desexo de coñecer cousas novas. Ademais, 

aproveita a necesidade de comunicación para introducilos na competencia comunicativa 

noutra lingua. 

- Céntrase no significado. A linguaxe, a través das actividades, preséntase nun contexto 

próximo ao alumno, aos seus intereses e experiencias. A énfase recae no propósito 

comunicativo da nova lingua. 

- A aprendizaxe efectiva conséguese a través da exposición a unha grande variedade de 

experiencias. Cantas máis teñan os alumnos/ás máis enriquécese a aprendizaxe. 

Favorecerase a través de cancións, textos, xogos, historias, chants. 

- Un dos principais obxectivos desta programación é desenvolver as destrezas e o 

coñecemento necesarios para lograr a autonomía na propia aprendizaxe. E conseguir un 

ambiente de traballo positivo e colaborativo. 

 

Vocabulario e gramática 

A linguaxe nova preséntase en relación co tema de cada unidade. Aparece no libro do alumno 

mediante historias, diálogos, cancións, valores e outras materias do currículo 

Destrezas 

Cada unidade de Explorers contén unha sección de cinco páxinas dedicada especificamente ao 

desenvolvemento das catro destrezas: reading, writing, listening e speaking. 

Historias 

Cada unidade contén unha historia na que aparecen novas palabras nun contexto divertido e 

motivador. Estas historias permiten ademais a revisión cíclica de estruturas lingüísticas xa 

estudadas e proporcionan novas oportunidades para practicar o xa visto. En Explorers 4 a 

historia da unidade trata sobre os personaxes principais do curso. 

As tres historias de ampliación, complementan a linguaxe e ofrécenlles aos alumnos a 

oportunidade de dar unha resposta. 

Cada dúas unidades ofrécese a historia cómica de tres episodios coa que se pode repasar a 

linguaxe nun contexto divertido 
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Exploración ao mundo real 

O proxectot crricular utilizado  é un método flexible, que ademais lle presta grande atención ao 

mundo real: tal como se reflicte no contido do DVD, coordinado co Class Book. O tema da 

unidade explórase en maior profundidade na lección 7. Así mesmo o DVD inclúe tamén material 

do mundo real. 

Cancións (songs and chants) 

En cada unidade hai unha canción para que os nenos practiquen a linguaxe nova, vocabulario e 

novos sons. As melodías e o ritmo son esenciais para memorizar novas palabras. Ao cantar, os 

nenos son capaces de deixar atrás os seus medos e timidez para practicar a linguaxe de forma 

natural cos seus compañeiros ao mesmo tempo que se divirten. As cancións son, xa que logo, 

unha boa oportunidade para introducir movemento e alegría nas clases. 

 

A dramatización e cinestesia (drama and Total Physical Response) 

Os estudantes de calquera idade, especialmente aqueles dotados para o movemento, 

benefícianse dos métodos que asocian a linguaxe coas accións. Canto máis se relaciona a 

linguaxe corporal co proceso de aprendizaxe, máis probable é que os estudantes absorban e 

reteñan a información. Por esta razón, aos nenos ensínanselles accións que acompañan ás 

cancións ou as historias. En Explorers, os nenos teñen a oportunidade de representar as 

historias e actuar en obras sinxelas. Un dos principais obstáculos para a aprendizaxe da 

linguaxe a calquera idade é a auto-percepción. O teatro apela á imaxinación dos nenos e é unha 

forma excelente de que se metan nas historias e melloren a súa habilidade comunicativa. Así os 

nenos aprenderán a comunicarse e facerse entender e desenvolverán destrezas que permitirán 

que se expresen cunha maior fluidez en situacións reais cotiás ao practicar na clase cunha 

historia antes de vivir nun contexto real a mesma situación. 

Valores 

Os valores ou educación cívica son parte fundamental de Explorers. É imprescindible centrarse 

nos nenos como persoas máis alá das súas habilidades lingüísticas e mellorar o seu 

comportamento e desenvolvemento de boas actitudes; ademais de ensinarlles como o seu 

comportamento repercute na súa contorna e quen os rodean. 

Distribución do espazo dentro da aula 

 Distribución de pupitres individuais, parellas ou grupos segundo a actividade a realizar ou 

segundo recomende a propia dinámica da clase, pero no presente curso salvagardando 

sempre as medidas de prevención establecidas por causa da COVID-19. As interaccións 

cercanas e con intercambio de materiais han ser as mínimas posibles e, no caso de facerse, 

advertir e supervisar a necesaria desinfección de mans e/ou materiais. 
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8. Materiais e recursos didácticos 

 Ordenadores 

 PDI (Pizarra Dixital Interactiva) con material audiovisual do propio libro e outros 

 Flashcards, storycards and posters 

 Class book 

 Activity book   

 Flashcards 

 Snappet 

 Aula Virtual (actividades propias, videos, fichas pdf en live worksheets) 

        

9. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A máis utilizada será a avaliación informal e formativa a través da observación directa na clase 

e a compilación de datos e probas que sirvan para medir e controlar o progreso dos nenos en 

canto a obxectivos específicos. Tamén se realizan tests curtos ao final de cada unidade e de 

cada trimestre. A autoavaliación anima aos nenos a repasar o progreso realizado nos aspectos 

da aprendizaxe máis importantes e a avaliar a forma como responden durante as leccións. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos 

pais das cualificacións obtidas. 

Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns 

procedementos e instrumentos de avaliación que veñen determinados no punto 

5 desta programación.Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades 

didácticas en cada un dos trimestres. A avaliación será continua, e en cada trimestre 

realizaranse as probas escritas que sexan pertinentes (dúas como mínimo baseadas nas 

destrezas de listening e writing)), igualmente avaliaranse as outras destrezas (reading, 

speaking) . Ao finalizar o mesmo teranse en conta as distintas probas escritas realizadas 

e os outros procedementos de avaliación aplicados, tendo en conta os seguintes criterios 

de cualificación: 

 

Criterios de avaliación indicadores porcen
taxe 

Instrumentos avaliación 

 

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 

50% o Exames orais e/ou 
escritos 

o Observación diaria do 
progreso, traballo e 
interese do alumno. 
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Participación traballo diario 
e presentación do mesmo 

-Participación na clase( 

tarefas orais e escritas) 

-Realización das tarefas  

-Limpeza e orde. 

-Ritmo de traballo 

-Autonomía no traballo 

-Rematar no tempo 

establecido 

-Participación en tarefas 

orais e escritas 

 

30% o Observación 
sistemática. 

o Rexistro de 
intervencións e 

traballo. 

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) 

20% 
o Observación 

sistemática 

o Rexistro anecdótico. 

o Rexistro de traballos. 

o Rexistro anecdótico 

o Listas de control (si ou 

non) 
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Considérase que o alumno ten avaliación positiva: 

• Trimestral se a súa calificación é de 5 ou máis sobre 10 puntos. 

•  Final se obtén unha calificación de 5 ou máis sobre 10 puntos na 3ª 

avaliación,. 

 

 

A final de curso emitirase unha cualificación das competencias clave tendo en 

conta a contribución de cada unha das áreas. Para efectuar esta cualificación elixíronse 

os estándares prioritarios que cada unha das áreas aportaban á cualificación de cada 

competencia. Os criterios de cualificación destas competencias (%) veñen especificados 

no apartado 3 desta programación. 

 

Criterios de promoción. 

Os criterios de promoción desta programación indican o grao mínimo necesario para superar os 

estándares de aprendizaxe establecidos. Para 4º de Primaria, establécense os seguintes: 

Comprensión de textos orais: 

 Comprende o sentido global e a información máis importantes de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá. 

 Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 

 Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación. 

Produción de textos orais: 

 Participa en situacións simuladas de comunicación breves, previamente 

preparadas e ensaiadas, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

 Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 Reproduce comprensiblemente textos orais breves. 

 Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais. 

 

Comprensión de textos escritos: 

 Comprende frases relacionadas cos temas traballados previamente de 

forma oral. 

 Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

 Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Produción de textos escritos: 

 Escribe frases relacionadas con temas traballadas previamente de forma 

oral. 

 Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase. 

 Produce textos escritos significativos de forma individual seguindo o modelo 

traballado. 

 Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma correcta 

en situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica. 

 

Coñecemento da lingua e consciencia intercultural: 

 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar 

nas interaccións de aula. 

Valoración do traballo diario. 

Mínimos para obter avaliación positiva 

 Saber dar e preguntar por información persoal básica 

 Escoitar, ler e representar un diálogo curto 

 Escoitar, ler e entender un texto informativo breve 

 Aprender “chants” e recitalos 

 Aprender pequenas cancións e cantalas 

 Escoitar, ler e entender un conto breve 

 Ler unha tira cómica 

 Completar un texto breve coas palabras axeitadas 

 Ser capaz de dar respostas breves a preguntas sobre vocabulario e estructuras dadas Ex: 

Do you like…?  Can you…? Have you got…? 

 Saber saudar, presentarse, despedirse e dar algún rasgo da descricíón física ou apariencia 

dunha persoa. 

 Coñecer o alfabeto inglés e ser quen de respostar correctamente a actividades sinxelas de 

spelling 

 Identificar os meses do ano e no nivel escrito que estean ben a maioría 

 Coñecer as horas básicas excepto as de “to”  

 Identificar e dicir números de 100 a  1000 e ordinais ata o  10 

 Identificar e falar sobre asignaturas  

 Identificar distintas condicións climatolóxicas e falar sobre o tempo que fai 

 Identificar e dicir accións  diversas 

 Comprender e expresar “Daily routines” básicas 

 Identificar e decir lugares da cidade  

 Identificar e dicir lugares do mundo natural  

 Iniciación ao coñecemento das monedas do mundo cultural angloparlante 

 Manter unha pequena conversa sobre cantidades/compras 

 Identificar e falar sobre algunhas festividades: Halloween, Christmas; Easter 

 

NOTA : As esixencias do nivel escrito serán básicos e , en todo caso, axeitadas á idade  
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10. 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 das 

clases. 

     

Existe unha distribución temporal equilibrada.      

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do 

grupo. 

     

 

Utilizació

n dunha 

metodolo

xía 

adecuad

a 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 

Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, 

tratamento dos contidos etc.). 

     

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 

     

Regulació
n da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.      

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.      

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.      

 

 

Avaliación 

das 

aprendizaxe

s e 

información 

que deles se 

lles dá aos 

alumnos e 

ás familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados 
aos obxectivos e aos contidos. 

     

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 
variables da aprendizaxe. 

     

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 
actividades planificadas. 

     

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse 
a coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

     

 

 

Utilización 

de medidas 

para a 

atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades 

de aprendizaxe. 

     

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de 

aprendizaxe. 

     

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.      

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo 

equipo docente atendendo aos informes 

psicopedagóxicos. 

     

 

 

11. Medidas de atención á diversidade 

        Teranse en conta os diversos niveis de aprendizaxe dos alumnos/ás. Non todos os 

nenos/ás aprenden do mesmo xeito e ao mesmo ritmo. Por iso, cada actividade pode ser 

tratada con distinto nivel de profundidade e apoiada en diversos materiais para que teña cada 

vez un sentido e a repetición non aburra. 

       Para aqueles alumnos que rematan pronto e para os que mostran máis habilidade temos 

en cada unidade: 

- Fast finisher tips 

- Extension worksheets ( dúas páxinas) 

       Para os alumnos que requiren máis práctica ou necesitan un reforzo: 
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- Reinforcement worksheets (dúas páxinas) 

       Ademais, o noso método conta con actividades opcionais e actividades extra con material 

fotocopiable, que poden ser realizadas segundo conveñan ao desenvolvemento da clase. 

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. 

 Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais (caso de ser 

necesarias) 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

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. 

12. Concreción dos elementos transversais 

Aproveitaranse todas as oportunidades que brinden os contidos a tratar para abordar temas 

transversais como : 

- Educación para a Paz  

As referencias á interculturalidade e nomeadamente  cando se abordan os diferentes países 

de fala inglesa: localización , semellanzas e diferencias entre eles e co noso , serán a mellor 

oportunidade para a abordaxe desta cuestión 
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- Igualdade de xénero 

A presencia de personaxes de ambos sexos nas historias do proxecto curricular, permiten 

poñer exemplos de situación de desigualdade, recabar opinións , e inducir pequenos 

debates acerca de esteorotipos de xénero, roles etc que axuden ao alumnado a achegarse a 

esta perspectiva  

- Respecto pola Natureza 

Igualmente en varias da historias do proxecto,(tanto nas iniciais de presentación de 

vocabulario como nas cross-curricular podemos atopar animais, elementos da natureza que 

sirven para tocar o tema do Medio ambiente, cambio climático e respecto da Natureza 

-  

13. Actividades complementarias e extraescolares 

No presente curso escolar estas actividades  van quedar reducidas ao mínimo por causa da 

situación de pandemia e os riscos que suponen saídas, etc. Sí plantexamos a posibilidade 

de realización e actividades en streaming tipo teatro, obradoiros, storytelling etc. Que 

permitan aos nenos outro achegamento ao uso do idioma estranxeiro distinto do entorno 

formal da clase habitual.  

14. 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. Na avaliación desta programación participarán os 

profesores que impartan esta área. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres 

momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. 

Terase en conta: 

                *Seguimento da temporalización 

                *Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe 

traballados. 

                *Dificultades acaecidas. 

                *Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

                *Resultados trimestrais das avaliacións. 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na 

programación que poden supoñer: 

                - Unha modificación da metodoloxía empregada. 

                - Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación. 

                - Modificacións na temporalización. 

                - Deseño de medidas correctoras para corrixir as dificultades. 
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Avaliarase a programación didáctica a partir da seguinte táboa: 

 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

 

Temporalización das tarefas 

   

Desenvolvemento 
dos obxectivos e 
contidos 

didácticos 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridade nos criterios 

de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación 

   

Evidencias 

dos estándares de 

aprendizaxe 

   

Atención á diversidade 
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ANEXO ADAPTACIÓN DA PD AO CONTEXTO COVID 

1.- ANALISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES QUE SE 

IMPARTIRON E DAS QUE NON SE IMPARTIRON 

Os estándares impartidos consideráronse acadados nun 90% dos casos do alumnado de 

3º , aínda que se observa no arranque do curso unha apatía inicial e certa desconexión 

emocional que non axuda nunha disciplina comunicativa. Faie unha revisión xeral dos 

contidos durante o mes de setembro. En canto aos estándares e contidos aprazados , 

que se indican na columna da dereita abórdanse tamén no 1º mes do curso mediante 

sesión específicas sobre os estándares e contidos indicados e actividades na aula 

virtual. 

 

MATERIA……………Inglés ………………………………………………………………………….. 

 

Estándares de aprendizaxe e 

competencias programados no 

periodo non presencial 

 

Redúcense estándares de aprendizaxe 

aplazando os seguintes ó trimeiro 

trimestre do curso 20/21 

 PLEB2.5. Amosa interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros/as. 

 PLEB3.1. Comprende frases 

simples escritas, relacionadas cos 

temas traballados previamente de 

forma oral (ou en video/canción…) 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado 

co tema da escritura e cos seus 

intereses. (nivel básico e criterio 

flexible) 

 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 

 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 

 PLEB5.7. Diferenza preguntas e 

respostas simples 

 

 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos. 

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 

Este estandarquedaparcialmente 

pendentepara o 1º trimestre do 20/21 ao 

quedar sen afianzar o relativo á 

expresión do gusto, vocabulario de 

comida e ingredientes 

Actividades 

de repaso reforzo e 

ampliación 

 Fichas de reforzo_pdf 

 Actividades on line de repaso- Snappet. 

 Visionado de videos 
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 Actividades tipo: encrucillados, sopas de letras, 

emparellar, completar, cancións… 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade : Medios utilizados: Blogs, 

envío por correo electrónico, AV, … 

Sen conectividade: fotos por diferentes medios; envío 

de pdf a concello … 

Avaliación Criterios 

 So terá  valor positivo para as cualificacións 

 As dificultades de dixitáis e de conectablildade do 

seu entorno. 

 Esforzo  no traballo e interese. 

Cualificación final Media de 1ºª e 2º e actividades de 3ª en sentido 

positivo 

Medios de 

información a familia 

e alumnos 

Aula virtual, Blog, etc….. 

Publicación na páxina web do centro.  

 

 

2.- ANALISE E VALORACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NO CURSO 2020/2021 

Tal e como se indica no punto 2 desta programación  

Nas primeiras semanas do curso realízouse un repaso dos contidos e obxectivos do 

nivel de 3º. 

A Unidade de inicio do proxecto curricular de 4º tamén recolle varios aspectos dos 

contidos correspondentes ao curso anterior polo que igualmente serviu como 

afianzamento dos mesmos. 

 Realizáronse actividades tipo asamblea nas que mediante preguntas e respostas se 

foron tocando todos os aspectos máis importantes. En canto aos contidos e estándares 

aprazados fixéronse actividades específicas na AV, específicamente sobre a expresión 

do gusto (preguntas e respostas afirmativas e negativas : Douyou like…?  I like; He/She 

likes I don’t like ; he/she doesn’t like)  

A valoración global desta avaliación inicial é que en xeral o alumnado de 4º ten 

asimilados os obxectivos de 3º s eben cómpre ilos refrescando   

 

3.- INCORPORACIÓN DE SER O CASO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES 

NON ADQUIRIDAS NO CURSO 2019/2020 

Unha vez revisadas as memorias e informes individualizados consideramos que as 

aprendizaxes imprescindibles foron adquiridas aínda que no primeiro trimestre 

seguiremos repasando contidos do ano anterior e incorporando os novos de este ano,xa 

que o tratarse dunha lingua moitos dos contidos repitense de un ano a outro. 
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APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES para 4º de Ed Primaria 

Estándares mínimos 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantesde textos orais, 

con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou 

da Internet adecuados a súa idade. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa 

que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e 

da Internet. 

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e 

elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre 

persoas dasúa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás. 

PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 

léxico relacionado co tema da escritura propios desituacións de relación interpersoal 

(invitacións, notas e avisos). 

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. 

4.-Adaptacións necesarias no caso de docencia non presencial 

4.1  METODOLOXÍA,RECURSOS E MATERIAIS NO CASO DE DOCENCIA NON 

PRESENCIAL 
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A situación especial deste curso pola pandemia do coronavirus fai que haxa 

que faceradaptación dos aspectos básicos da programación de aula.Empezaremos o 

curso cun reforzo daqueles contidos non acadados no curso 2019/2020. Unha vez 

detectado o nivel inicial teremos o punto de partida para intentar que o alumnado 

chegue a adquirir os contidos e as competencias claves correspondentes ó nivel que 

está cursando. 

Tamén durante o mes de setembro asegurarémonos de que o alumnado coñeza o 

funcionamento das distintas aplicacións e recursos dixitais que se empregarán tanto no 

ensino presencial como no hipotético ensino a distancia. 

Dedicarase o tempo que se precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso 

principalmente da Aula Virtual, e Snappet,, intentando que esté todo operativo e 

funcionando ao finalizar o mes de setembro. Asimesmo o alumnado coñecerá o a 

metodoloxía no suposto caso dunha situación de cuarentena e ensino non presencial. 

Ademais nesta área terase en especial consideración os seguintes aspectos: 

-Partir dos coñecementos previos 

-Partir dos propios intereses do alumnado 

-Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden 

levar para traballar na casa, algunas actividades de reforzo ou ampliación, sobre todo 

de tipo dixital para evitar na medida do posible o trasiego de material da aula para casa 

e viceversa. 

Aínda que se repartirán os contidos por trimestres durante todo o curso haberá un 

reforzo de aspectos básicos para acadar unha boa competencia en Lingua Estranxeira. 

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

En caso de que se necesite unha titoria co Especialista priorizarase a comunicación por 

teléfono ou videochamada. 

Como sistema de comunicación coas familias empregaranse tamén as aplicacións abalar 

móbil e Class Dojo, así como o correo electrónico. O profesorado poderá tamen 

establecer comunicación directa co alumnado mediante a mensaxería de Snappet  e da 

Aula Virtual. 

MATERIAIS E RECURSOS EN CASO DE EDUCACIÓN NON PRESENCIAL. 

O comezo deste curso, pasouse as familias un cuestionario para informar sobre a 

conectividade e dispositivo electrónicos. Nos cursos que imparto Lingua Estranxeira non 

existen problemas de conectividades e os alumnos que non teñen portátil na casa para 

poder conectarse e seguir as clases non presenciais, teñen a opción de levar o que o 

centro pon a disposición de cada alumno de 5º/6º o pertencer o programa EDIXGAL. No 

caso de 2º os materias e recursos empregados será a través das distintas 

plataformas(snappet, aula virtual) 
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No caso de educación non presencial utilizaremos os seguintes medios e recursos para 

comunicarnos cos alumnos e familias ,enviar tarefas, etc.: 

-videoconferencias (webex, skype...) 

-aula virtual de 4º 

-Snappet. 

 

-Outros recursos como correo electrónico, chamadas telefónicas, mensaxería. 

Na seguinte táboa pode verse o explicado anteriormente 

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/class dojo 

Comunicación profesorado-alumno/ alumno-profesorado 

 Alumnado conectado Alumnado sen conexión 

Avisos/ 

Consultas 

snappet 

aula virtual da escola 

 

Vía telefónica (país) 

ClassDojo (país) 

Correo, email (país) 

 

Envío de 

tarefas e 

indicacións 

o 

alumnado 

Aula virtual 

Snappet 

Libro online (plataforma 

de Oxford Premium) 

Libros no domicilio 

Instruccións por escrito a 

recoller no centro 

(semanalmente) ou envío 

por email 

Instruccións no ClassDojo 

Entrega de 

tarefas ao 

docente 

Aula Virtual 

Snappet 

Retorno das tarefas a escola 
no día sinalado 
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Libro Online (plataforma 

Oxford Premium) 

Videoconf. Cisco Webex Webex  

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 4º de Primaria 

para poder subir as tarefas de inglés no día sinalado para tal evento.  
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4.2 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NON 

PRESENCIAL 

Criterios de 
avaliación 

indicadores porcentaxe Instrumentos 
da 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 

 

 

 

50% 

 

 

Probas escritas 

tarefas 

específicas 

propostas como 

avaliación(live 

worksheets; 

cuestionarios 

con tempo…) 

Participación 

traballo diario e 

presentación do 

mesmo 

-Participación nas 

videoconferencias( 

tarefas orais e 

escritas)chats,foros 

-Realización das 

tarefas  

-Limpeza e orde. 

-Ritmo de traballo 

-Autonomía no 

traballo 

-Rematar no tempo 

establecido 

-Participación en 

tarefas orais e 

escritas 

30% Observación 

sistemática: 

escalas 

observación 

-Análise das 

producións dos 

alumnos nas 

tarefas 

propostas: 

liveworksheets; 

cuestionarios da 

AV, exercicios 

de snappet 

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) 

20% - Observación 

sistemática 

-Escalas de 

observación 

-Rexistro 

anecdótico 

-Listas de 

control (si ou 

non) 
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4.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE COS ALUMNOS CON NEAE 

As propostas no apartado 11 desta programación , pero coas debidas adaptacións ás 

ferramentas dixitais utilizadas. As fichas ou tarefas diferenciadas  se enviarán e 

recollerán por un procedemento diferente ao establecido na AV para o curso ordinario a 

fin de preservar a privacidade da persoa con NEE  dándolle tamén instrucións engadidas 

por esa outra vía (correo electrónico) acerca de cales e de que maneira facer as tarefas 

xerais do curso ordinario (cales si e cales non, modificacións, etc)   

 

 

 


	Avaliación da práctica docente

