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MATERIAIS 

Os materiais e recursos que empregaremos serán:  
 

- Fichas de traballo elaboradas polos mestres. 
- Pizarra dixital. 
- Libros de lectura con vinculación á temática traballada. 
- Recursos na rede. 
- Libros pertencentes á biblioteca de aula e biblioteca do centro. 
- Material de reforzo e ampliación elaborado polos mestres, en papel ou 

para a PDI, e recursos en rede. 

 

 

 
METODOLOXÍA  

Con carácter xeral, a distribución do traballo en cada un dos temas será a seguinte:  
 

 Activación de coñecementos previos . 

 Explicación dos contidos  a traballar con apoio dixital ou outros. 

 Realización de exercicios e tarefas individualmente, por parellas, ou en pequeno grupo. 

 Elaboración de pequenos proxectos individuais ou en pequeno grupo. 

 Como norma xeral corrección individual das fichas, en ocasións autocorrección 
comprobando os resultados na pizarra. Corrección colectiva das actividades en liña ou na 
PDI. 

 Utilización de actividades en liña, xogos didácticos ou actividades PDI como conclusión e 
reforzo de cada un dos temas. 

 
 

A metodoloxía será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favorecendo o traballo 
individual e cooperativo do alumnado na aula. 
Para a realización das actividades deixarase un tempo na clase, en algunha ocasión o alumno que 
non remate terá que realizar o traballo noutro momento ou rematalo na súa casa. 
Fomentarase a integración das tecnoloxías da información e comunicación, así como tamén a 
utilización de recursos virtuais e materiais audiovisuais. 
Incentivarase o afán de superación e o respecto as normas e a adquisición de hábitos de traballo. 
Fomentarase actividades para o desenvolvemento dos valores sobre a igualdade entre homes e 
mulleres, a prevención da violencia de xénero, e dos valores para a igualdade de trato por calquera 
condición persoal ou social.  
Realizaranse accións para o desenvolvemento axeitado dunha vida activa, saudable e autónoma, 
dándolle importancia á convivencia pacífica, á tolerancia, ao diálogo e á empatía. 

 



CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 

Bloque 1. A identidade e a 
dignidade da persoa. 
 
-O autocoñecemento. 
-As emocións propias e alleas. 
- A autoestima. 
-O autocontrol. 
-Toma de decisións. 
-Actitudes positivas. 
-A responsabilidade. 
-Respecto por todas as 
persoas. 
 
 
Bloque 2. A comprensión e o 
respecto  nas relacións 
interpersoais. 
-Relacións interpersoais 
positivas. 
-Actitude participativa. 
-As habilidades de 
comunicación. 
-A empatía. 
 
 
Bloque 3.A convivencia e os 
valores sociais. 
 
-Hábitos de consumo 
responsable. 
-O coidado do corpo e a 
saúde. 
-Dereitos das persoas e os 
nenos. 
-A igualdade de dereitos de 
homes e mulleres. 
- Compromisos adquiridos. 
-O diálogo.Compartir puntos 
de vista 

Bloque 1.A identidade e a 
dignidade da persoa. 
 
-O sentido de pertenza a un grupo. 
-O reforzo da motivación. 
-Respecto por todas as persoas sen 
discriminación. 
-O autocontrol e aprendizaxe do 
fracaso. 
 
 
Bloque 2. A comprensión  e o 
respecto nas relacións. 
 

- Faladoiros e debates. 
- Actitude  de escoita activa. 
-A amizade. 
-Comunicación verbal e non verbal. 
-Vantaxes de traballar en equipo. 
-As condutas solidarias. 
 
 
 
Bloque 3. A convivencia e os 
valores sociais. 
 
-A resolución do conflito. 
-A interdependencia e a 
cooperación. 
-Técnicas de aprendizaxe 
cooperativa. 
-Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro 
positivas. 
- Comprensión e reflexión sobre 
persoas desfavorecidas e situacións 
de pobreza. 
 
 

 

Bloque 1.A identidade e a dignidade 
da persoa. 
 
-A iniciativa: a automotivación. 
-A responsabilidade. 
-A linguaxe emocional. 
-Hábitos de confianza. 
-Responsabilidade nas tareas 
escolares. 
 
 
Bloque 2.A comprensión eo respecto 
nas relacións. 
 
-Habilidades para a escoita activa. 
-Resolución de problemas escolares. 
-A aserción. 
-A intelixencia interpersoal 
-A diversidade. 
 
 
 
 
Bloque 3. A convivencia e os valores 
sociais. 
-Recoñecemento de necesidades 
básicas. 
-Diferenciación de antollo e 
necesidade. 
-As normas de convivencia na famillia. 
-Situacións inxustas. 
-Denuncia de situacións inxustas. 
-Respecto e coidado do medio 
ambiente. 
-Normas de comportamento en rúas 
como peóns. 
-Sinais viarios. 
 

  
Contidos comúns: 
 

 Formación  dunha imaxe autoaxustada de si mesmo en base as autopercepcións de sentimentos e a 
autodescripción de cualidades. 

 Construción dun pensamento efectivo empregando as emocións de forma positiva. 
 Desenvolvemento do propio potencial para aprender a pensar por si mesmos, a autoregular a 

conducta, xerar pensamentos positivos motivadores e sacar conclusións dos aprendizaxes. 
 Realización con interese e responsabilidade das tareas escolares. 
 Expresión de opinións, sentimentos e emocións empregando coordinadamente a linguaxe verbal e 

non verbal. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 Respeto polas opinións dos demais, mostrando interese polas ideas de outras persoas en unha 
situación de diálogo. 

 Establecemento de relacións interpersoais poñéndose no lugar do outro, mostrando empatía e 
aceptando as diferencias individuais. 

 Resolución de conflitos mantendo unha actitude aberta hacia os demais e compartindo puntos de 
vista e sentimentos. 

 Utilización de vías pácificas e democráticas  para afrontar os problemas con outras persoas, dialogar 
con elas, comprendelas, aceptalas e chegar a acordos. 

 Comprensión e coñecemento das normas de convivencia que facilitan as relacións entre as persoas. 
 Valoración e  disfrute do medio ambiente respectando e contribuindo ao seu mantemento e mellora. 
 Comprensión da importancia dos dereitos dos nenos relativos a saúde, educación, alimentación, 

vievenda e xogo. 
 Valoración da igualdade de dereitos de homes e mulleres na familia e no mundo laboral e social. 

      

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN          INDICADORES 
 

PORCENTAXE 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 Consecución dos obxectivos 
mínimos e desenvolvemento 
das competencias clave 

o Resolución de probas orais 
e escritas 

 
30% 

  

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

datos(gráficos...) 
o Observación sistemática 
o Probas orais 

 Participación activa na aula o Petición de palabra 
o Respeto de turnos 
o Preguntas realizadas 

10% 
o Observación sistemática  
o Asamblea 
 

 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  
 

 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  

 Traballo diario e presentación 
do mesmo 

o Limpeza e orde  
o Caligrafía 
o Autonomía no traballo 
o Respecto de normas 

ortográficas básicas 
o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control  
o Análise das producións do 

alumnado: fichas, traballos 
individuais ou en grupo, 
cadernos.   

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 
o Capacidade de 

razonamento e deducción 
o Exposición oral 

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  
o Rúbricas 
o Escalas de observación 



 


