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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

 A  programación  didáctica  que  se  describe  neste  documento  ten  como

finalidade desenvolver o currículo básico para 4º curso de primaria para o curso

académico 2018/2019 e está baseada no disposto en:

LOMCE, Lei  orgánica 8/2013,  de  9  de decembro,  para  a mellora  da calidade

educativa

DECRETO 105/2014, de  4  de setembro,  polo  que se  establece o  currículo  da

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

      Así mesmo, encádrase dentro do Proxecto Educativo do CEIP A Ramallosa,

situado  no  Concello  de  Teo.  Este  concello  atópase  moi  próximo  á  cidade  de

Compostela,  polo  que  no  alumnado  escolarizado  combínase  a  procedencia  do

medio rural  das diferentes parroquias do municipio coa poboación residente nas

diversas  urbanizacións de ámbito interurbano.

A zona de influencia do centro está en expansión, polo que o alumnado e as familias

son  de  diversa  procedencia,  proporcionando  ao  centro  unha  diversidade

enriquecedora  que  debe  ser  tratada  para  o  progreso  adecuado  da  cidadanía  a

través do desenvolvemento da propia escola, empezando polas propias aulas. En

todo caso, falamos polo xeral de alumnado de familias de clase media traballadora

que viven  no rural.  Pais  e  nais  traballan  maioritariamente  no sector  servizos  e,

segundo os datos da enquisa da última avaliación de diagnóstico, o ISEC do centro

é  medio alto. De todos xeitos, o dato medio agacha una notable diversidade do

nivel sociocultural das familias. Na zona existen equipamentos deportivos, culturais

e de ocio.

      A maioría do alumnado exprésase en galego, en canto aos castelán- falantes

dicir que entenden e empregan sen dificultade o galego. O centro apenas conta con

poboación estranxeira.

O CEIP A Ramallosa conta  con  alumnos de Educación Infantil e Educación

Primaria.

      O recinto escolar  conta cun edificio principal, destinado á práctica docente,

que  acolle  catro  aulas  de  educación  infantil,  catorce  aulas  de  primaria,   as

dependencias de dirección,  sala de profesores, departamento de orientación, aulas
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de PT e AL, comedor e conserxería, e cun edificio anexo onde se sitúan unha aula

de primaria, a biblioteca escolar, a aula de informática, a aula de música e o salón

de  actos.  Conta  tamén  cun  pavillón  polideportivo,  un  ximnasio  e  os  espazos

descubertos  contiguos  a  estas  dúas  instalacións,  que  inclúen  un  campo  de

fútbol/baloncesto e unha pequena área de xogos para os máis pequenos. Debido á

situación derivada da pandemia polo COVID19, non se están a empregar todos os

espazos  do  centro  na  forma  habitual;  os  novos  usos  dos  mesmos  figuran  nos

documentos  “Plan de adaptación ao protocolo Covid” e “Plan de continxencia”

O  horario  escolar  do  centro  é  de  9:30  a  14:30  h  en  horario  de  xornada

continua tendo a posibilidade de quedarse no comedor escolar tal como regula a

Orde do 13 de xuño de 2008 que rexe o funcionamento dos comedores escolares

dos centros públicos.

O  centro  conta  con  servizo  de  comedor   e  nel  funciona  o  programa

madrugadores.

A  programación  didáctica  ten  un  carácter  aberto  e  flexible,  polo  que  é

posible  que  se  produzan  cambios  e/ou  modificacións  dependendo  das

circunstancias  sobrevidas  do  alumnado  e  para  dar  unha  resposta  educativa

heteroxénea e adecuada ás diferentes necesidades do alumnado.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
   

 Enténdese por competencia a capacidade para aplicar de xeito integrado os

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización

axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

Traballar  por  competencias  na  aula  supón  unha  reflexión  e  unha

reconfiguración  dos  contidos  desde  un  enfoque  de  aplicación  que  permita  o

adestramento destas. As competencias non se adquiren nun determinado momento

e permanecen inalterables,  senón que implican un proceso de desenvolvemento

mediante o cal os alumnos/as van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu

uso. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a

aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.

    A selección dos contidos e a metodoloxía a por en práctica en cada área

contribúen ao desenvolvemento das seguintes competencias clave
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Comunicación lingüística ( CCL ). Implica a habilidade de expresar e interpretar

conceptos,  sentimentos  e  opinións  de  forma  oral  e  escrita,  e  de  interactuar

lingüisticamente de maneira adecuada.

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía

(CMCT).  Fortalecen  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  para

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos, e desenvolven o pensamento

científico.

Competencia dixital (CD). Implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para

alcanzar  obxectivos relacionados coa aprendizaxe,  co uso do tempo libre e coa

participación na sociedade.

Aprender  a aprender (  CAA).  Supón reflexionar  e  tomar  conciencia  da  propia

aprendizaxe e identificar os coñecementos, as destrezas e as actitudes necesarios

para iniciar, organizar e persistir nela.

Competencias sociais e cívicas (CSC). Facilitan a interpretación dos fenómenos

sociais, así como a interacción social conforme a normas baseadas no respecto e

nos principios democráticos.

Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor (CSIEE).  É  a  capacidade  de

transformar as ideas en actos de forma creativa e innovadora e de xestionar os

recursos adecuados para alcanzar un obxectivo.

Conciencia  e  expresións  culturais (CCEC).  Implica  coñecer,  comprender  e

apreciar  as  manifestacións  culturais  e  artísticas,  e  expresarse  creativamente  a

través de distintos medios.

 Daremos  prioridade  a  actividades  de  aprendizaxe  que  impliquen  varias

competencias ao mesmo tempo, potenciando especialmente  o desenvolvemento da

competencia  en  comunicación  lingüística  e  da  competencia  matemática  e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  Así  mesmo,  nos  cadros  das

diferentes  áreas  pódese  observar  como dende  cada  unha  delas  se  contribúe  á

adquisición das competencias clave.
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3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.

COMPETENCIA INDICADORES ESTÁNDARES

Competencia 

matemática e 

competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía

Coidado do ámbito 

natural e dos seres 

vivos

. Interactúa co ámbito natural de xeito respectuoso.

. Comprometese co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible.

. Respecta e preserva a vida dos seres vivos do seu ámbito.

. Toma conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura.

Vida saudable

. Desenvolve e promove hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico.

. Xera criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao

coidado saudable deste.

A ciencia no día a día

. Recoñece a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

. Aplica métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante.

. Manexa os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e

comprender o que acontece ao noso redor.

Manexo de elementos

matemáticos
. Manexa a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.
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. Identifica e manipula con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos xeométricos...) en situacións cotiás.

Razoamento lóxico e 

resolución de 

problemas

. Aplica os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións 

problemáticas en contextos reais e en calquera materia.

. Realiza argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico matemáticos.

. Aplica as estratexias de resolución de problemas a calquera situación 

problemática.

Comunicación 

lingüística Comprensión: oral e 

escrita

. Comprende o sentido dos textos escritos.

. Capta o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos...

. Goza coa lectura.

Expresión: oral e 

escrita

. Expresa oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.

. Utiliza o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos.

. Compón distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

Normas de 

comunicación

. Respecta as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor...

. Manexa elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas 

diversas situacións comunicativas.

Comunicación 

noutras linguas

. Entende o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 

uso desta.
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. Mantén conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.

. Utiliza os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación.

. Produce textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións 

cotiás ou de materias diversas.

Competencia dixital

Tecnoloxías da 

información

. Emprega distintas fontes para a busca de información.

. Selecciona o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

. Elabora e dá a coñecer información propia derivada da obtida a través de medios 

tecnolóxicos.

Comunicación 

audiovisual

. Utiliza as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas.

. Comprende as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

Utilización de 

ferramentas dixitais

. Manexa ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

. Actualiza o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria.

. Aplica criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións

culturais

Respecto polas 

manifestacións 

culturais propias e 

alleas

. Mostra respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel 

mundial.

. Valora a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

. Aprecia os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
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científico.

Expresión cultural e 

artística

. Expresa sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

. Aprecia a beleza das expresións artísticas e no ámbito cotián.

. Elabora traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e 

cívicas

Educación cívica e 

constitucional

. Coñece e aplica dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

. Identifica as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 

referendado por unha norma suprema chamada Constitución española.

Relación cos demais

. Desenvolve capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos.

. Mostra dispoñibilidade para a colaboración activa en ámbitos de participación 

establecidos.

. Recoñece riqueza na diversidade de opinións e ideas.

Compromiso social

. Aprende a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

. Concibe unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

. Evidencia preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos

e potencialidades.

. Involúcrase ou promove accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor

Autonomía persoal . Optimiza recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

. Asume as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

. É constante no traballo e superar as dificultades.
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. Dirime a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

Liderado

. Xestiona o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

. Contaxia entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos.

. Dálle prioridade á consecución de obxectivos de grupo ante intereses persoais.

Creatividade

. Xera novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

. Configura unha visión de futuro realista e ambiciosa.

. Encontra posibilidades no ámbito que outros non aprecian.

Emprendemento

. Optimiza o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de 

obxectivos.

. Mostra iniciativa persoal para comezar ou promover accións novas.

. Asume riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos.

. Actúa con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

. Identifica potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións executivas...

. Desenvolve as distintas intelixencias múltiples.

. Xestiona os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.

Ferramentas para 

estimular o 

pensamento

. Aplica estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente...

. Desenvolve estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
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Planificación e 

avaliación da 

aprendizaxe

. Planifica os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de 

aprendizaxe.

. Segue os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos

resultados intermedios.

. Avalía a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

. Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS PARA 4º CURSO DE PRIMARIA

Os obxectivos de cada área figuran na correspondente programación didáctica por

áreas, polo que aquí faremos referencia aos obxectivos xerais.

Entendemos por obxectivos “os referentes relativos aos logros que o alumno

debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de

ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.”

      A  educación  primaria  contribuirá  a  desenvolver  nos  nenos  e  nas  nenas  as

capacidades que lles permitan:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de

acordo  con  elas,  preparárense  para  o  exercicio  activo  da  cidadanía  e  respectar  os

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver  hábitos  de  traballo  individual  e  de  equipo,  de  esforzo  e  de

responsabilidade no estudo,  así  como actitudes de confianza en si  mesmo/a,  sentido

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito

emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como

nos grupos sociais con que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas,

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de

persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar  de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá,  e

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en

situacións cotiás.

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida

cotiá.
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 h) Coñecer  os  aspectos  fundamentais  das  ciencias  da  natureza,  as  ciencias

sociais,  a  xeografía,  a  historia  e  a  cultura,  con especial  atención  aos relacionados e

vinculados con Galicia.

i) Iniciarse  no  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  para  a

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren.

j) Utilizar  diferentes  representacións  e  expresións  artísticas  e  iniciarse  na

construción de propostas visuais e audiovisuais.

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas,

respectar  as  diferenzas  e  utilizar  a  educación  física  e  o  deporte  como  medios  para

favorecer o desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de

comportamento que favorezan o seu coidado.

m) Desenvolver  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da

personalidade  e  nas  súas  relacións  coas  demais  persoas,  así  como  unha  actitude

contraria á violencia,  aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.

n) Fomentar  a  educación  viaria  e  as  actitudes  de  respecto  que  incidan  na

prevención dos accidentes de tráfico.

o) Coñecer,  apreciar e valorar as singularidades culturais,  lingüísticas,  físicas e

sociais  de  Galicia,  salientando  as  mulleres  e  os  homes  que  realizaron  achegas

importantes á cultura e á sociedade galegas.

5. METODOLOXÍA                             

A metodoloxía comprende o conxunto de estratexias,  procedementos e accións

organizadas  e  planificadas  polo  profesorado,  de  xeito  consciente  e  reflexivo,  coa

finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.

A  metodoloxía  didáctica  comprende  a  descrición  das  prácticas  docentes  e  a

organización do traballo  docente, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables,

os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias, así como o logro dos

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa.
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En  cada  área  adoptarase  a  metodoloxía  máis  axeitada  ás  características  das

aprendizaxes  e  do  grupo  de  alumnos  e  alumnas  aos  que  van  dirixidos.  Ademais,  a

adecuada selección da metodoloxía será variada e adecuada ás características e aos

ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.

Tal  e  como  se  recolle  no  artigo  15  (Decreto  105/2014)  sobre  os  principios

metodolóxicos, nesta programación:

Poñerase  especial  énfase  na  atención  á  diversidade  do  alumnado,  na  atención

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de

mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e

dirixida  ao  logro  dos  obxectivos  e  das  competencias  clave.  Neste  sentido  prestarase

atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do

currículo  mediante  o  desenvolvemento  de  tarefas  e  actividades  relacionadas  coa

resolución de problemas en contextos da vida real.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do

alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo

a  capacidade  de  aprender  por  si  mesmo e  promovendo  o  traballo  colaborativo  e  en

equipo.

A lectura constitúe un factor fundamental  para o desenvolvemento das competencias

clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora

de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o

hábito da lectura, os centros docentes organizarán a súa práctica docente de xeito que se

garanta a incorporación dun tempo diario de lectura non inferior a trinta minutos.

A  intervención  educativa  ten  en  conta  como  principio  a  diversidade  do  alumnado,

entendendo  que  deste  xeito  se  garante  o  desenvolvemento  de  todo  el  e  mais  unha

atención personalizada en función das necesidades de cadaquén.

Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e

das  alumnas,  á  realización  de  diagnósticos  precoces  e  ao  establecemento  de

mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar.

Os mecanismos de reforzo que se poñerán en práctica tan pronto como se detecten

dificultades  de  aprendizaxe,  poderán  ser  tanto  organizativos  como curriculares.  Entre
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estas  medidas  poderán  considerarse  o  apoio  no  grupo  ordinario,  os  agrupamentos

flexibles ou as adaptacións do currículo.

Deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado

avanzar  cara  aos resultados de aprendizaxe de máis  dunha competencia  ao  mesmo

tempo, para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no

currículo

Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas ofertadas (lingua galega e

literatura, lingua castelá e inglés), co fin de favorecer que todos os coñecementos e as

experiencias  lingüísticas  do  alumnado  contribúan  ao  desenvolvemento  da  súa

competencia comunicativa plurilingüe tal e como se recolle no  proxecto lingüístico do

centro.

Procuraremos metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a

resolución de problemas, o traballo por retos ou a cooperación. En definitiva, procúrase na

selección de contidos o desenvolvemento de metodoloxías activas  e contextualizadas

asegurando o desenvolvemento das competencias clave ao longo de toda a etapa. Deste

xeito,  os  métodos  utilizados  parten  da  perspectiva  docente  como  persoal  orientador,

promotor  e  facilitador  do  desenvolvemento  das competencias  no alumnado;  ademais,

deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-problema nas que o alumnado

poida resolver facendo uso axeitado dos distintos tipos de coñecementos matemáticos,

destrezas, actitudes e valores. Así mesmo, mediante prácticas de traballo individual  e

cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e

estilos de aprendizaxe. Neste sentido, o traballo por proxectos, especialmente relevante

para a aprendizaxe por competencias, sustentado na proposta dun plan de acción co que

se busca conseguir un determinado resultado práctico parece responder ás necesidades

do grupo-clase mencionado. Esta metodoloxía axudará ao alumnado a organizar o seu

pensamento favorecendo nel a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa

investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa

aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais.
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Nas diferentes áreas utilizaremos o material necesario para axudar ao alumnado

na  adquisición  de  contidos.  O  material  máis  empregado  será  o  que  citamos  a

continuación:

 Lingua Castelá e Lingua Galega: “Aprender é crecer” Edit. Anaya

Matemáticas: “Zoom” Edit. Vicens Vives

Ciencias da Natureza:  “Zoom ” Edit. Vicens Vives

Ciencias Sociais: “Zoom ” Edit. Vicens Vives

Para as áreas de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas neste curso imos utilizar

de  novo  o  material  interactivo  da  editorial  Snappet,  que  utiliza  o  traballo  con  tablets

complementando ós libros de texto en papel.

Ademais, esta e outras editoriais ofrecen material complementario así como outros

recursos cos que conta o centro educativo:

Aula virtual e/ou CD da editorial para  a materia correspondente.

Libros de texto doutras editoriais.

Recursos de autor propios ou compartidos.

Múltiples recursos educativos da rede (Internet), documentais ou interactivos, escritos ou

audiovisuais.

Ábacos, regretas, xogos educativos( de lóxica, de memoria, de atención, …) ou calquera

outro material de apoio ao labor docente.

Fichas de apoio para reforzar contidos

Caderno do alumnado

Biblioteca do centro.

Biblioteca da aula.

Ordenador persoal.

Encerado dixital interactivo.
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Prestaremos atención aos contidos tal e como se presentan nos manuais elixidos

polo  profesorado do nivel  para  este  curso  académico 2021/22 e  teremos en conta  a

secuencia das actividades que para estes contidos se presentan neles, adaptando tempos

e materiais segundo as necesidades do alumnado.

7. TEMPORALIZACIÓN                                          

     Para levar a cabo una correcta temporalización da nosa programación teremos en

conta o calendario escolar, establecido pola Orde do 19 de maio de 2021, que afecta aos

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

     En educación primaria, o calendario escolar abranguerá do 9 de setembro de 2021 ata

o 22 de xuño de 2022.

     Así pois, poderemos distribuír o ano académico en 3 trimestres:

1º Trimestre: 09 de setembro – 22 de decembro.

2º Trimestre: 10 de xaneiro – 08 de abril.

3º Trimestre:  19 de abril – 22 de xuño.

     A temporalización  das unidades didácticas  estará  en función de cada unha das

diferentes áreas, xa que cambia o número de unidades dependendo da área en cuestión:

Áreas de lingua (galego e castelán) (12 unidades) Unha unidade cada 3 semanas.

Área de matemáticas (12 unidades) Unha unidade cada 3 semanas.

Área de ciencias sociais (6 unidades) Unha unidade cada mes.

Área de ciencias naturais (6 unidades). Unha unidade cada mes.

En todo caso sempre teremos en conta a dificultade da unidade a tratar, polo que a

súa temporalización debe ser flexible podendo variar dependendo dos casos.
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8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición

das competencias básicas e os obxectivos fixados.

 No primeiro trimestre realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia

para o desenvolvemento do currículo. Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións,

informando por escrito ao alumno e aos pais das cualificacións obtidas. Cada materia

dividirase  en  temas  ou  unidades  didácticas  que  se  repartirán  ao  longo  das  tres

avaliacións.

Os  procedementos  serán  variados  e  descritivos  para  facilitar  a  información  do

progreso  nesta  área  e  as  competencias  básicas,  utilizando  os  instrumentos  que  se

recollen a continuación. Valoraranse as tarefas e traballos do 1 0 10. O 5 será o mínimo

para superar as competencias do curso.

Os mínimos esixibles para a promoción do alumnado recóllense en cada área.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS

Escritos Orais Observación 

directa

Outros

Tarefas diversas 

realizadas polo alumnado

na actividade diaria da 

clase.

Arquivo individual.

Actividades de 

avaliación (libro, fichas 

fotocopiables, caderno do

alumnado ...).

Traballos de grupo.  

Resolución de exercicios

e actividades.  

Actividades interactivas.

Preguntas 

individuais e en 

grupo.

Participación do 

alumno/a.

Intervencións na

clase.  

Postas en 

común.

Probas orais 

individuais.  

Exposicións 

orais.

Rexistros 

anecdóticos 

persoais.

Rexistros de 

incidencias.

Ficha de 

rexistro 

individual.

Escalas.

Listas de 

control.

Auto avaliación e 

avaliación entre 

iguais.

Rúbricas de 

avaliación: das 

aprendizaxes e 

proxectos, das 

achegas persoais e

do traballo en 

equipo.
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Capacidade de 

razoamento

CRITERIOS

Traballo autónomo Realización sen axuda externa.

 Estimación do tempo investido para resolver unha 

actividade.

Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.

Orde e limpeza na presentación.

Destrezas.

Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.

 Valoración entre o traballo na aula e na casa.

Creatividade e enxeño.

 Actitude ante o traballo.

Grao de concentración e atención.

Probas orais e 

escritas

  

Valoración da aprendizaxe dos contidos.

Valoración dos procesos seguidos e resultados.

Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha 

actividade. Coherencia e adecuación.

Valoración tempo investido/tempo necesario para resolver 

unha actividade.
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Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.

Tempo de realización.

Destrezas

Actividades TIC Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta

telemática.

Utilización das TIC, de forma responsable e con axuda, para 

buscar información sinxela ou resolver unha actividade.

Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).

Grao de elaboración da resposta.

Interese, motivación.

Utilización do encerado dixital na realización de tarefas

Participación e 

seguimento na aula

Nivel e calidade das intervencións.

Mensaxe estruturada.

Uso de vocabulario apropiado.

Comportamento, esforzo e interese.

Atención as intervencións dos/das compañeiros/as

Traballo cooperativo Capacidade de traballo cooperativo.

Grao de comunicación cos compañeiros e compañeiras.

Resolución de conflitos.

Interese, motivación.
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Creatividade e iniciativa.

Opinión persoal do traballo e como se levou a cabo.

Grao de participación e implicación no traballo cooperativo.

Traballo individual
Presentación clara e ordenada e calidade dos traballos do 

alumnado.

VALORACIÓN DOS CRITERIOS

Controis orais ou escritos: 65%

Traballo diario da aula: 20%

Actitude ante aspectos como: atención, interese, esforzo, autonomía e limpeza e

presentación dos traballos e tarefas a realizar: 15%
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9.  AVALIACIÓN INICIAL   

Para  o  desenvolvemento  da  avaliación  inicial  a  profesora  ou  profesor/a  titor/a

coordinará  as  accións pertinentes  con todo o profesorado implicado na docencia dun

grupo, desenvolvendo as seguintes accións:

•Recollida de información do profesorado dos niveis anteriores.

•Recollida de información do departamento de orientación e dos especialistas de AL e PT,

se é o caso.

•Recollida de información do expediente persoal de cada nena/o.

•Rexistro de observación directa para as primeiras semanas do curso.

•Probas diagnósticas para comprobar a situación inicial, tanto do grupo como individuais

de cada alumna/o.

•Reunión con todas as familias do alumnado do grupo.

•Entrevistas individuais coas nais e pais das nenas e nenos.

A través da A.I recolleremos información  a cerca de:

•Grado de dominio das CC clave en relación ós obxectivos do curso anterior

•Peculiaridades na forma de aprender de cada alumno.

•Grado de integración do alumno/a.

O  grao  de  dominio  valorarase  cos  indicadores:  Nivel  Alto/Medio/Baixo  e  os

instrumentos de avaliación serán:

•Anotación no diario de aula

•Actividades realizadas na aula (tanto orais coma en papel)

•Observación directa
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Relación das diferentes propostas para traballar a atención á diversidade de niveis,

estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos.

Esta proposta é o punto de partida común a todo o profesorado como estratexia e

será completada ou reformada polas distintas propostas que, logo do análise da situación

concreta  e  individual  de  cada  alumna  ou  alumno  se  decida  en  colaboración  co

profesorado especialista: orientadora, profesorado de A.L., profesorado de P.T., Comisión

Pedagóxica e o resto do equipo docente que intervén no grupo correspondente.

ADAPTACIÓN  TÉCNICA  DO  CURRÍCULO  (BÁSICA): Os  contidos  nucleares  das

unidades de traballo preséntanse de maneira guiada, con máis apoio gráfico, seguindo

unha secuencia de aprendizaxe que facilite a adquisición de competencias por parte do

alumnado implicado.

ADAPTACIÓN  CURRICULAR  SIGNIFICATIVA:  sempre  que  sexa  preciso  se  as

dificultades  de  desenvolvemento  así  o  demanden  e  sempre  atendendo  á  lexislación

vixente e baixo a supervisión do Departamento de Orientación.

AMPLIACIÓN: apoiarse nos diferentes recursos para ofrecer actividades e espazos que

permitan  ó  alumnado  que  o  precise  poder  ampliar  os  contidos  cando,  polas  súas

capacidades, teña superado os mínimos e amose condicións para participar deste tipo de

propostas.

COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Teranse en conta a diversidade de

estilos  cognitivos  e  de intelixencias  en aprendizaxes coa lectura,  co  movemento,  coa

representación plástica, coa dramatización.

PLANS INDIVIDUAIS: dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros,  incorporación

tardía, necesidades educativas especiais e altas capacidades intelectuais).

ACTIVIDADES  MULTINIVEL: Posibilitar  que  os  alumnos  atopen,  respecto  ao

desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia

curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións.

(Por  exemplo,  o  grupo  clase  pode  estar  a  traballar  o  xénero  masculino  e  feminino,

mentres que varios alumnos poden estar a reforzar os artigos o/a, e simultaneamente

outros poden estar a traballar ao seu nivel máis básico de comprensión un texto. Deste
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xeito,  nunha  mesma  clase  posibilítase  traballar  en  diferentes  niveis,  segundo  as

habilidades de cada alumno/a).

ENSINO TITORIZADO: A  profesora  ou  profesor  titor  proporcionará  os  espazos  e  os

tempos para unha atención individual e de grupo próximas e creando a confianza do seu

alumnado  para  a  comunicación  bidireccional  cara  a  detección  de  dificultades  e  a

resolución das mesmas. Ademais a permanente comunicación coas familias será crucial

nesta tarefa titorial. O resto do equipo docente apoiará esta labor que será coordinada

pola titora ou titor.

A INVESTIGACIÓN: Como referencia metodolóxica que facilite a motivación o interese e

as gañas de aprender, segundo as aptitudes de cada alumna/o.

REFORZO E APOIO: Aproveitamento de todos os recursos técnicos e persoais para o

reforzo  e/ou  apoio  a  todo  o  alumnado  que  o  precise  para  garantir  o  máximo  de

rendemento  persoal.  Planificaranse  actividades  dende  o  propio  equipo  docente  e  o

departamento  de  orientación  e  participaremos  en  todas  as  iniciativas  que  outras

institucións nos ofrezan (Plan PROA e Obradoiros de Mellora das Competencias,  por

exemplo).

Medidas que se adoptarán  nas aulas de  4º de Primaria:

      Centrándonos no curso académico actual, comentar que na aula de 4º A hai 20

alumnos/as e asisten 2 á aula de PT dúas sesión semanais.  Na aula de 4º B hai  19

alumnos/as dos que 5 alumnas e 1 alumno reciben apoio de PT en aula 4 días á semana

(1 sesión cada día). Un alumno asiste tamén á aula de AL. Neste curso hai unha alumna

repetidora que terá un seguemento por parte do DO.  Na aula de 4º C hai 20 alumnos/as,

e 1 nena  asiste a aula de PT.

Plan  específico de reforzo e recuperación para o alumnado repetidor ou que pasa con

algunha asignatura suspensa seguido polo Departamento de Orientación.

Aula 4ºA:  Unicamente un alumno ten pendiente superar a competencia matemática.

Aula 4º B: Dos 19 alumnos, 1 alumna é repetidora, 2 alumnas promocionaron con Lingua

e Matemáticas pendentes de 3º, 1 alumna promocionou con dificultades en Matemáticas,

pendente de seguemento por parte do DO e 1 alumna promocionou con dificultades na

lectura e comprensión lectora, pendente tamén de seguemento. O resto do alumnado,

promocionou sen dificultades
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Aula de 4ºC: Son consideración do Departamento de Orientación unha alumna repetidora

e outra alumna que promocionou con materias non superadas.

Nos tres grupos as medidas a tomar con este alumnado son as seguintes:

• Recibirán apoio do profesorado especialista en PT e da súa titora ou titor.

• Seguimento do Plan Específico de Recuperación seguindo a Orde do 9 de xuño de

2.016 que regula  a  avaliación  e  promoción do alumnado que cursa  Educación

Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
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11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES .

Mentres continúe a situación derivada do Covid, non se levarán a cabo saídas fóra

do centro nin actividades que impliquen a interacción entre diferentes aulas.

As  actividades  complementarias  e  extraescolares  deben  considerarse  como

accións  complementarias  que  teñen  como  finalidade  primordial  propiciar  o  pleno

desenvolvemento  da  personalidade  do  alumno,  a  cuxo  fin  é  imprescindible  que

transcendan o ámbito puramente académico estendendo a acción formativa dos alumnos

ata  o  medio  no  que  se  ache  o  Centro  Educativo  e  incidindo  nos  seus  aspectos

económicos, culturais, socio laborais…, polo que non deben enfocarse como actividades

imprescindibles  para  a  consecución  dos  obxectivos  específicos  asignados  ás

determinadas  materias  senón  como un  complemento  da  acción  instrutiva  e  formativa

destas.

No P.X.A. anual recollemos a planificación que o centro propón para a participación

en actividades que reforcen o desenvolvemento do currículo fora das actividades propias

da aula, sexan organizadas polo centro, a ANPA, o concello ou calquera outro organismo

que  deseñe  actividades  educativas  e  que  sexan  avaliadas  polo  profesorado  como

pertinentes para a idade que nos compete.

Ademais hai unha serie de actividades que ao levar moitos anos desenvolvéndose

cun éxito notable entre o alumnado e as familias, que ademais contribúen á relación con

estas,  destacamos  como  fundamentais.  Estas  actividades  desenvólvense  de  xeito

interdisciplinar,  polo  que  todas  as  áreas  e  todo  o  profesorado  están  implicados  nas

mesmas:

Magosto e Samaín

Festa de fin do primeiro trimestre

Entroido

Letras Galegas
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12. IMPLICACIÓN NOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DO CENTRO.

MECANISMOS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

12.1-  CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Aínda  que  as  diferentes  áreas  de  traballo  poden  contribuír  de  xeito  diferente,

segundo os perfís competenciais propostos, cremos que a filosofía de traballo ten que

estar enmarcada nas seguintes premisas:

Atención á persoa

•Procurarase o benestar emocional do alumnado

•A educación en valores como marco de convivencia.

•Atención e respecto ás diferenzas individuais.

•Propoñer apoio e reforzo nos procesos que impliquen maior dificultade.

•Desenvolver todas as accións precisas para que se coñeza o Plan de Convivencia.

Atención á contorna

Entendendo como tal todos os espazos nos que desenvolvemos a vida cotiá, tanto

na  escola  como  fora  dela.  Así,  proporcionaranse  todos  os  medios  precisos  para  a

concienciación cara ó respecto polo entorno natural propio do centro (patios e zonas de

xogo) e do coñecemento da riqueza natural do concello.

Ademais procurarase que a través das Normas de Organización e Funcionamento

o  alumnado  e  o  profesorado  teñan  unha  referencia  clara  para  propiciar  un  clima  de

traballo agradable que contribúa ó benestar emocional antes mencionado.

Coidado das relacións coa comunidade educativa.

Para  reforzar  estes  principios,  o  profesorado  procurará  manter  unha  relación

permanente,  a  través  das  titorías  e  dos  órganos  colexiados  correspondentes,  coas

familias. A titora ou titor será o responsable desta coordinación, se ben todo o profesorado

é responsable de facilitala. AO PLAN DE CONVIVENCIA
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12.2-  CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

Todas as áreas do currículo contribúen, como norma, ó desenvolvemento do hábito

lector do alumnado. Para iso deseñamos tempos como “A hora de ler” que, como marca a

propia lei, ocupa un espazo importante do horario lectivo (media hora diaria). Neste tempo

desenvólvense distintos tipos de actividades que van dende a lectura individual  (e de

material  escollido  polo  alumno  ou  alumna)  ata  actividades  de  lectura  compartida,

dramatizacións, análise da prensa (fundamentalmente dixital)...

Ademais todos os grupos colaboran de diferentes xeitos coa biblioteca do centro,

neste  curso  debido  ao  protocolo  contra  a  Covid-19,  as  actividades  propostas  pola

biblioteca realizaranse na aula ordinaria:

•Como lectores habituais nos tempos de lecer.

•Como investigadores nas actividades organizadas da aula.

•Coas celebracións vinculadas a autores e conmemoracións para promover a lectura (Día

do Libro, Día de Rosalía, Día da poesía e a xa mencionada Semana das Letras Galegas)

 12.3-  CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

Pretendemos que  o  alumnado deste  nivel  comece cunha aproximación  ás  TIC

integrando estas no traballo diario da aula. Para iso usaremos o ordenador da aula, con

conexión a internet, co proxector de pantalla e co encerado dixital interactivo, para realizar

actividades de grupo en soporte dixital.  Debido ao protocolo Covid-19 este curso non

empregaremos a aula de informática.

Este curso, como xa queda recollido, continuamos en 3º e 4º de primaria o traballo

interactivo con tablets  nas áreas de matemáticas e linguas como xeito de mellorar tamén

a súa competencia dixital e como aprendizaxe de cara ao traballo nas aulas EDIXGAL

para os cursos de 5º e 6º.

Ademais traballaremos na aula virtual (aula en formato Moodle, que permite unha

gran  interactivade  co  alumnado)  para  exercitarnos  no  uso  desta  plataforma  e  como

previsión no caso de confinamento de algún o varios alumnos/as, dado que sería un dos

medios  preferentes  de  aprendizaxe,  xunto  coa  plataforma  snappet  e  as

videoconferencias).
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12.4-  PLAMBE                                                         

O CEIP da Ramallosa leva moitos anos traballando moito para dinamizar a súa

biblioteca  escolar. No  curso  2005/2006  obtivo  a  concesión  do  Plan  de  Mellora  de

Bibliotecas Escolares, no que actualmente sigue incluído. Grazas a isto, o centro recibe

unha dotación económica para adquisición de novos fondos, mobiliario e equipamento

informático.  Lévanse  a  cabo  moitas  e  moi  variadas  actividades  de  dinamización  nas

etapas educativas impartidas no centro, polo que a nosa biblioteca é un dos espazos máis

activos do colexio. Neste curso 21-22, debido ao protocolo contra a Covid-19,  todas as

actividades propostas polo Equipo da Biblioteca serán realizadas na aula ordinaria.
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13.  ENSINANZAS TRANSVERSAIS

 Educación do consumidor

Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da publicidade

na incitación ao consumo.

Interpretar e comprender mensaxes propagandísticas e publicitarias.

Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal e non-

verbal.

Educación moral

Desenvolver  a  autonomía  persoal  e  tamén  as  posibilidades  de  tomar  iniciativas  e

establecer relacións afectivas nas actividades habituais e nas relacións de grupo.

Comprender  e  valorar  as  características  e  as  calidades  das  persoas  que  o  rodean,

establecendo relacións equilibradas e construtivas.

Educación cívica

Manifestar  interese  por  escoitar,  comprender,  informarse  e  poder  participar

posteriormente  en  conversas,  debates  e  mesas  redondas,  respectando  a  quenda  de

palabra e valorando as ideas e as intervencións dos outros.

Implicarse activamente nos diálogos e adoptar unha actitude dialogante nas situacións

cotiás que o requiren.

Educación para a paz

Respectar  a  diversidade  lingüística  dos  inmigrantes  e  rexeitar  calquera  tipo  de

discriminación.

Coñecer e valorar as variedades dialectais da lingua galega.

Valoración das tradicións e os costumes doutros países como riqueza.

Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a relación

cos demais.

Educación para a igualdade entre os sexos

Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e rexeitar calquera tipo de

discriminación por razón de sexo.
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Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de discriminación por

razón de sexo.

Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades.

Educación para a saúde.

Actuar con autonomía nas actividades cotiás e nas relacións de grupo, asumindo as

responsabilidades que lle correspondan.

Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e coidado persoal que

melloran a calidade de vida.

Coñecer  e  apreciar  os  aspectos  biolóxicos,  emocionais  e  sociais  da  sexualidade,  e

concibir a sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e de afecto

cara aos demais.

Educación ambiental

Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, capaz

de actuar sobre el, cuestionalo e modificalo, achegando ideas e posibles solucións para a

súa mellora e mantemento.

Servirse das competencias orais e escritas adquiridas para valorar criticamente a propia

contorna e interesarse por respectala e mellorala.

Coñecer os problemas principais que se producen no ambiente e reflexionar sobre as

súas posibles solucións coa axuda da linguaxe.

Respectar os seres vivos.

Achegar  ideas  e  posibles  solucións  que  comporten  un  compromiso  persoal  para  a

mellora e o mantemento do medio.

Educación para o lecer

Valorar a lectura de fragmentos de obras literarias acordes á súa idade como fonte de

pracer e de gozo estético. AO
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14. MECANISMOS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  auto

avaliación da realización e do desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao

finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan

ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de

mellora para a propia unidade.

De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica

no seu conxunto que se pode tamén realizar ao final de cada trimestre para recoller as

melloras no seguinte.

ADECUACIÓN  DA

PROGRAMACIÓN
ASPECTOS A AVALIAR

QUE  HAI  QIE

MELLORAR...

PROPOSTAS

DE MELLORA

PERSOAL

Preparación  das

clases  e  materiais

didácticos

. Hai coherencia entre o

que  se  programou  e  o

desenvolvemento  das

clases.

.  Existe  unha

distribución  temporal

equilibrada.

. O desenvolvemento da

clase  adecúase  ás

características  do

grupo.  

Metodoloxía . Tivéronse en conta as

aprendizaxes

significativas.

.  Estratexias

metodolóxicas
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seleccionadas.

.  Considérase  a

interdisciplinariedade

(en  actividades,

contidos, …)

. A metodoloxía fomenta

a  motivación  e  o

desenvolvemento  das

capacidades  do

alumno/a.

Regulación  da

práctica docente

.  Grado  de  seguimento

dos alumnos.

.  Validez  dos  recursos

utilizados na clase para

as aprendizaxes.

.  Temporalización  das

unidades didácticas.

.  Desenvolvemento  dos

obxectivos didácticos.

.  Manexo  dos  contidos

na unidade.

Avaliación  das

aprendizaxes

. Claridade nos criterios 

de avaliación.

. Os criterios para unha

avaliación  positiva

atópanse  vinculados

aos  obxectivos  e

contidose  están

acordados  entre  o

profesorado.
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.  Os  criterios  de

cualificación  están

axustados á tipoloxía de

actividades planificadas.

.  Os  instrumentos  de

avaliación  permiten

rexistrar  numerosas

variables  das

aprendizaxes.

.  Uso  de  diversas

ferramentas  de

avaliación.

Descritores  e

desempeños

competenciais

.   Son  medibles  e

graduables.

.  Adecúanse  ás

características  do

alumnado e do grupo.

Información  ás

familias

Os  criterios  de

avaliación e os criterios

de cualificación danse a

coñecer aos alumnos e

á s familias.

Medidas  de  atención

á diversidade

.  Adóptanse  medidas

con  antelación  para

coñecer  as  dificultades

de aprendizaxe.

.  Ofrecéronse  resposta

ás  diferentes

capacidades e ritmos de
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aprendizaxe.

.  As  medidas  e  os

recursos ofrecidos foron

suficientes.

.   Aplicáronse  medidas

extraordinarias

recomendadas  polo

equipo  docente

atendendo  os  informes

psicopedagóxicos.

 

Outras  medidas

incorporadas  á  PD

durante o curso

.  Aportou  solucións

individuais.

.  Aportou  solucións  ao

grupo.

. Resultou suficiente.
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15.  ANEXO: PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS POR ÁREAS                     

A.INTRODUCIÓN

B.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA

C.CONTIDOS

D.A ÁREA E AS COMPETENCIAS

E.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

F.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

G.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

H.MÍNIMOS ESIXIBLES

ASPECTOS COMÚNS A TODAS ÁS ÁREAS

A  secuenciación  que  aparece  reflectida  nestas  programacións,  non  impide  unha

modificación na temporalización dos contidos, que se irá facendo a medida que avance o

curso  escolar.  Avanzaremos  naqueles  contidos  xa  tratados  noutros  cursos,  e  que

aparecen  de  forma repetitiva  e  deixaremos  máis  tempo  para  aqueles  que  non  foron

tratados ou que se viron moi superficialmente durante o confinamento.

CIENCIAS NATURAIS

A. INTRODUCIÓN

    Os coñecementos científicos intégranse no currículo da educación primaria para

proporcionar  ao  alumnado  as  bases  dunha  formación  científica  e  tecnolóxica  que

contribúa  a  desenvolver  as  competencias  necesarias  para  comprender  a  realidade,

desenvolverse  na  vida  cotiá  e  interactuar  co  seu  medio  natural.  O  coñecemento

competencial integra un coñecemento de base conceptual (saber dicir), un coñecemento

relativo  ás  destrezas  (saber  facer)  e  un  coñecemento  con  grande  influenza  social  e

cultural e que implica un conxunto de valores e actitudes (saber ser). As competencias

clave non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que

implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos as van adquirindo.

Todos os aspectos da área de Ciencias da natureza son concibidos como ámbitos de
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aprendizaxe desde os cales se pode facer fincapé na comprensión da realidade e no

desenvolvemento  de  actitudes  críticas.  Preténdese  que  os  alumnos  e  as  alumnas

desenvolvan as súas habilidades cognitivas de observar, comparar, ordenar, clasificar,

inferir,  transferir,  representar, avaliar...adquirindo maiores niveis de desempeño no seu

uso.

    A adquisición de conceptos científicos non debe ser o único propósito da área senón

que tamén debe lograr introducir o valor funcional da ciencia para que o alumnado sexa

quen de explicar fenómenos cotiáns proporcionándolles as ferramentas para explorar a

realidade natural de forma obxectiva, rigorosa e comprobada.

Debe  fomentar  a  curiosidade  sobre  fenómenos  novos  ou  problemas  inesperados,  a

necesidade  de  respectar  o  medio  ambiente,  o  espírito  de  iniciativa  e  tenacidade,  a

confianza en si mesmo/a, a necesidade de coidar do seu propio corpo, o pensamento

crítico  que  non  se  contenta  cunha  actitude  pasiva,  a  flexibilidade  intelectual,  o  rigor

metodolóxico  e  permitirlles  pensar  e  desenvolver  o  seu  pensamento  de  forma

independente  así  como  respectar  a  opinión  dos  e  das  demais  e  iniciarse  na

argumentación e no debate de ideas.

B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA

1.  Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais

do corpo humano (anatomía, fisioloxía, localización, forma, estrutura, funcións, coidados,

etc.).

2.  Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal de

determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso.

3.  Desenvolver hábitos saudables de alimentación, hixiene e exercicio físico, así como

discriminar as actividades nocivas para a saúde.

4.   Coñecer  os diferentes niveis  de clasificación dos seres vivos,  atendendo ás súas

características e tipos, e diferenciando os reinos.

5.  Clasificar plantas por especies segundo criterios científicos como a súa reprodución ou

morfoloxía, e recoñecer especies utilizando claves ou pautas sinxelas.

6.  Desenvolver actitudes de respecto e coidado cara ás diferentes formas de vida.

7. Coñecer as características dos animais vertebrados e invertebrados, e clasificalos.
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8.  Identificar e explicar as relacións entre os seres vivos.

9.  Identificar as principais características e os compoñentes dun ecosistema.

10.  Recoñecer diferentes hábitats dos seres vivos.

11. Discriminar as propiedades dos materiais e dos distintos obxectos que se fabrican

grazas a eles. e clasificar algúns materiais segundo as súas propiedades.

12.  Coñecer os distintos tipos de enerxía, as súas fontes e as máquinas coas que se

obteñen.

13.   Explicar  os  beneficios  e  os  riscos  relacionados  co  uso  da  enerxía,  expoñendo

posibles actuacións para un desenvolvemento sostible.

14.  Coñecer os protocolos de actuación ante accidentes escolares e domésticos.

15.  Adquirir estratexias de resolución de conflitos e relación social.

16.  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 resultados.

17.   Establecer  conxecturas  tanto  respecto  de  sucesos  que  acontecen  dunha  forma

natural coma sobre os que acontecen cando se provocan, a través dun experimento ou

dunha  experiencia  ou  empregando  programas  informáticos  sinxelos  de  simulación

científica.

18.  Utilizar diferentes técnicas de exposición oral e escrita dos resultados obtidos tras a

realización de diversas experiencias, presentándoos con apoios gráficos.

19.  Facer predicións a partir  da análise de información sobre feitos ou fenómenos e

comunicar os seus resultados a través da xeración de supostos ou hipóteses.

20. Expresar oralmente os resultados obtidos en proxectos ou investigacións, apoiando o

discurso en datos gráficos.

21. Desenvolver o traballo cooperativo en actividades grupais, fomentando os principios e

os valores da interacción social.

22. Desenvolver as capacidades de resolución de conflitos e autonomía como factores de

desenvolvemento e crecemento persoal.

23.  Realizar un proxecto e presentar un informe.
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C. CONTIDOS

Bloque 1. Iniciación á actividade científica.

Iniciación á actividade científica.

Aproximación  experimental  a  algunhas  cuestións  relacionadas  coas  Ciencias  da

Natureza.

Utilización de diferentes fontes de información.

Observación  directa  e  indirecta  da  natureza  empregando  instrumentos  apropiados  a

través do uso de libros, medios audiovisuais e tecnolóxicos.

Lectura, análise e síntese de textos propios da área

Utilización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación para buscar e seleccionar

información, simular procesos e presentar conclusións.

Hábitos de prevención de enfermidades e accidentes, na aula, no centro e na utilización

de diversos materiais, tendo en conta as normas de seguridade e o coñecemento dos

protocolos de actuación no caso de necesidade.

Hábito de prevención e coidado no manexo de redes e materiais dixitais e coñecemento

do uso responsable e seguro das tecnoloxías e da internet.

Traballo individual e en grupo.

Técnicas  de  estudo  e  traballo.  Desenvolvemento  de  hábitos  de  traballo.  Esforzo  e

responsabilidade.

Planificación de proxectos e presentación de informes.

O respecto das normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de

observación e dos materiais de traballo.

Bloque 2. O ser humano e a saúde

Funcións  vitais  no  ser  humano:  función  de  relación  (órganos  dos  sentidos,  sistema

nervioso,  aparato  locomotor)  e  función  de  nutrición  (aparatos  respiratorio,  dixestivo,

circulatorio e excretor).

As enfermidades comúns que lles afectan aos aparatos e aos sistemas do organismo

humano.

Os hábitos saudables para previr enfermidades.
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A conduta responsable.

Os avances científicos que melloran a vida.

Protocolos de actuación ante accidentes escolares e domésticos.

A toma de decisións: criterios e consecuencias. A resolución pacífica de conflitos.

As estratexias de relación social. Lecer saudable.

Bloque 3. Os seres vivos

Funcións vitais dos seres vivos: nutrición, relación e reprodución de animais e plantas.

Os reinos dos seres vivos.

As relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias.

Características, compoñentes e relacións entre os compoñentes dun ecosistema.

Ecosistemas do seu ámbito: pradería, poza, bosque, litoral e cidade e os seres vivos.

Hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos.

A  conservación  do  medio.  Os  factores  de  contaminación  e  rexeneración.  Figuras  de

protección.

As normas de prevención de riscos.

Uso de medios tecnolóxicos ou mostras reais para o estudo dos seres vivos.

Bloque 4. Materia e enerxía

Estudo e clasificación dalgúns materiais polas súas propiedades. Utilidade polas súas

propiedades.

Utilidade dalgunhas innovacións en produtos e materiais para o avance da sociedade.

Diferentes procedementos para a medida da masa dun corpo.

Comportamento dos corpos ante a luz. Reflexión e refracción. Descomposición da luz

branca. A cor. Identificación das cores básicas.

Predición de alteracións no movemento e na forma dos corpos por efecto das forzas e os

cambios de estado.

Fontes de enerxía e materias primas: a súa orixe. Intervención da enerxía na vida cotiá.

Fontes  de  enerxía  renovables  e  non-renovables.  O  desenvolvemento  enerxético,

sustentable e equitativo. Uso responsable das fontes de enerxía no planeta
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Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas

Máquinas e aparatos.

A panca: funcionamento, tipos de pancas e os seus diferentes usos e aplicacións na vida

cotiá.

Análise e funcións de operadores e utilización na construción dun aparato.

Construción de estruturas sinxelas que cumpran unha función ou condición para resolver

un problema a partir de pezas moduladas. Planificación, montaxe e desmontaxe.

Beneficios e riscos das tecnoloxías e produtos.

Importantes descubrimentos e inventos.

Biografías de inventores e científicos.

Tratamento de textos.

Busca guiada de información na rede.

Control do tempo e uso responsable das tecnoloxías da información e da comunicación.

D. A ÁREA E AS COMPETENCIAS

      Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración

dos contidos desde un enfoque de aplicación que permita  o adestramento destas. As

competencias non se estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de

aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos e nas alumnas a aplicación do coñecemento

mediante metodoloxías de aula activas.

     Abordar  cada  competencia  de  xeito  global  en  cada  unidade  didáctica  é

inabarcable polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten

describila  dun  xeito  máis  preciso.  Podemos  atopar  entre  tres  e  seis  indicadores  por

competencia.

     O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no

que chamamos descritores  da competencia  que «describen» o  alumnado competente

neste ámbito. Por cada indicador encontraremos entre tres e seis descritores redactados

en infinitivo.
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     Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais,

tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual,

as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica

e constitucional  traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o

proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos e das alumnas sexa o máis completo

posible.

     Por  outra  banda,  o  desenvolvemento  de  valores  presentes  tamén en todas as

áreas axudará a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse desde uns

determinados  valores  que  constrúan  unha  sociedade  ben  consolidada  na  que  todos

poidamos vivir.

     A diversidade de alumnos e alumnas cos seus estilos de aprendizaxe diferente

levaranos a traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos

sempre nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.

     Na  área  de  Ciencias  da  Natureza  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

     O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular  permítenos utilizar

elementos  e  razoamentos  matemáticos  para  resolver  problemas  que  proveñen  de

situacións cotiás partindo do coñecemento dun mesmo, da natureza e da interacción cos

outros.  Así  mesmo,  incorpora a aplicación dalgunhas nocións,  conceptos científicos  e

técnicos coa posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos variados

aos que se ten que enfrontar o propio alumnado.

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:

•  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso.

•  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito.

•  Comprometerse  co  uso  responsable  dos  recursos  naturais  para  promover  un

desenvolvemento sostible.

•  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao seu

coidado saudable.

•  Desenvolver  e  promover  hábitos  de  vida  saudable  en  canto  á  alimentación  e  ao

exercicio físico.
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•  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e

comprender o que acontece ao noso arredor.

Comunicación lingüística

     A expresión oral e a expresión escrita requiren dun adestramento en cada unha

das áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada

unha das unidades didácticas.

     Debido ao carácter da área, coa importancia de iniciar os alumnos e as alumnas

nesa busca de información e presentarlla ao resto, de realizar simulacións, de iniciarse na

actividade científica..., é unha prioridade traballar co alumnado a comprensión ao longo

destas unidades que se desenvolven.

Os descritores que utilizaremos serán:

•  Plan lector: gozar coa lectura.

•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.

•  Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta do interlocutor...

•  Comprender o sentido dos textos escritos.

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais

para elaborar textos escritos.

Competencia dixital

     Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación

como  instrumento  de  traballo  intelectual  inclúe  utilizalas  na  súa  dobre  función  de

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Desde esta área faise necesario

o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información transformándoa en

coñecemento.

Na área de Ciencias da Natureza adestraremos os seguintes descritores:

•  Empregar distintas fontes para a busca de información.

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
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•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.

Conciencia e expresións culturais

     A través da ciencia, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos

rodea e os seus cambios, polo que esta competencia nos pode dar unha visión diferente

desde  a  perspectiva  das  diferentes  manifestacións  culturais  e  a  forma  de  expresión

artística. Os descritores que adestraremos nesta competencia son:

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

•  Apreciar  os  valores  culturais  do  patrimonio  natural  e  da  evolución  do pensamento

científico.

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián.

Competencias sociais e cívicas

     A área de Ciencias da Natureza pídenos desenvolvemento de actitudes e valores

vinculados ao respecto cara a un mesmo e aos demais, cara á natureza, cara ao traballo

propio das ciencias e o seu carácter social polo que os indicadores desta competencia

poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos deseguido:

•  Educación en valores:  aprender  a comportarse desde o coñecemento dos distintos

valores.

•  Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.

•  Desenvolver  a  capacidade  de  diálogo  cos  demais  en  situacións  de  convivencia  e

traballo e para a resolución de conflitos.

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto polos distintos ritmos e

potencialidades.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

     Na área de Ciencias  da Natureza preténdese iniciar  o  alumnado na actividade

científica polo que este aspecto se vincula ao desenvolvemento desta competencia.  A

necesidade de traballar a autonomía persoal, a xestión de grupos de traballo desde un

liderado compartido fai que teñamos que fomentar habilidades de emprendemento que

alcancen os obxectivos propostos.

Neste caso, os descritores que se van adestrar serían:

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

•  Ser constante no traballo superando as dificultades.

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

•  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

Aprender a aprender

     A  competencia  de  aprender  a  aprender  supón  dispoñer  de  habilidades  para

iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuar aprendendo de xeito cada vez máis

eficaz  e  autónomo  de  acordo  con  aquilo  que  consideramos.  Nesta  área  vese  a

necesidade de traballar de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar

cos outros e o gusto por aprender.

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

•  Planificar  os  recursos  necesarios  e  os  pasos  que  se  van  realizar  no  proceso  de

aprendizaxe.

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función

dos resultados intermedios.

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
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E. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Bloque 1. Iniciación á actividade científica

 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.

  2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que acontecen dunha forma natural

coma sobre os que acontecen cando se provocan, a través dun experimento ou dunha

experiencia ou empregando programas informáticos sinxelos de simulación científica.

  3. Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  coñecendo  e

respectando as indicacións de seguridade na rede.

  4. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e dos

seus compañeiros e compañeiras, coidando as ferramentas e facendo un uso adecuado

dos materiais.

  5. Utilizar diferentes técnicas de exposición oral e escrita dos resultados obtidos tras a

realización de diversas experiencias, presentándoos con apoios gráficos.

  6. Realizar un proxecto e presentar un informe.

Bloque 2. O ser humano e a saúde

   1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións

vitais do corpo humano e coñecer a anatomía e fisioloxía, dos aparatos, sistemas: a súa

localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc.

  2. Describir as enfermidades máis comúns e como lle afectan ao organismo, así como

relacionar  determinadas  prácticas  de  vida  co  adecuado  funcionamento  do  corpo,

adoptando estilos de vida saudables, sabendo as repercusións para a saúde do seu modo

de vida.

  3. Sinalar a achega dalgúns avances da ciencia e da investigación que melloran a vida.

  4. Coñecer os protocolos de actuación ante accidentes escolares e domésticos.

  5.  Adquirir  estratexias  de  resolución  de  conflitos  e  relación  social  valorando  as

consecuencias das decisións adoptadas en relación cos demais e co aproveitamento do

seu tempo de lecer.

Bloque 3. Os seres vivos
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  1. Identificar e coñecer os principais órganos implicados na realización das funcións

vitais dos seres vivos identificando os aparatos e os sistemas: a súa localización, forma,

estrutura, funcións, coidados, etc.

  2.  Coñecer  diferentes  niveis  de  clasificación  dos  seres  vivos,  atendendo  ás  súas

características e tipos e diferenciando os reinos.

  3. Coñecer as características e compoñentes dun ecosistema entendendo a importancia

do medio físico (sol, auga, chan, relevo e aire) e a súa relación cos seres vivos.

  4.  Usar  medios  tecnolóxicos,  respectando  as  normas  de  uso,  de  seguridade  e  de

mantemento  dos instrumentos  de observación  e  dos materiais  de  traballo,  mostrando

interese pola observación e polo estudo rigoroso de todos os seres vivos, e hábitos de

respecto e coidado cara aos seres vivos.

Bloque 4. Materia e enerxía

  1. Identificar e citar exemplos dos principais usos que o ser humano fai dos recursos

materiais.

  2. Coñecer os procedementos para a medida da masa dun corpo.

  3. Realizar pequenas experiencias para estudar o comportamento dos corpos ante a luz,

a reflexión e refracción e a descomposición da luz branca.

  4. Planificar e realizar sinxelas investigacións predicindo o comportamento dos corpos

seguindo os pasos do método científico e empregando programas de simulación.

  5. Diferenciar as distintas fontes de enerxía e valorar a súa orixe, características e a

importancia de facer un uso responsable destas.

6.  Identificar  e  explicar  os beneficios e riscos relacionados coa utilización da enerxía:

esgotamento,  chuvia  ácida,  radioactividade,  expoñendo  posibles  actuacións  para  un

desenvolvemento sustentable.

Bloque 5. A tecnoloxía, obxectos e máquinas

 1. Coñecer os compoñentes e os principios básicos que rexen máquinas e aparatos

diferenciando  e  enunciando  exemplos  de  máquinas  simples  e  compostas  de  uso

frecuente con especial atención á panca.
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  2. Planificar co deseño previo de esquemas, simuladores ou debuxos a construción de

obxectos  e  aparatos  cunha  finalidade  previa,  operadores  e  materiais  apropiados,

realizando  o  traballo  individual  e  en  equipo,  e  proporcionando información  sobre  que

estratexias se empregaron.

  3. Coñecer a biografía de investigadores ou científicos que contribuíron a mellorar a

calidade de vida das persoas e fixeron avanzar a humanidade e identifica os beneficios e

os riscos destes avances.

  4. Empregar estratexias de busca e selección de información na rede.

F. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1. Iniciación á actividade científica

  1.1. Busca,  selecciona  e  organiza  información  concreta  e  relevante,  analízaa,  saca

conclusións,  comunica  a  súa  experiencia  reflexionando  acerca  do  proceso  seguido  e

comunicándoo oralmente e por escrito.

  1.2. Utiliza medios propios de observación.

  1.3. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.

  1.4. Desenvolve  estratexias  adecuadas  para  acceder  á  información  dos  textos  de

carácter científico.

  2.1. Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas, e ten

iniciativa na toma de decisións.

  3.1. Coñece e utiliza as medidas de protección e seguridade persoal que debe utilizar no

uso das tecnoloxías da información e da comunicación.

  3.2.  Fai  un uso adecuado das tecnoloxías da información e da comunicación como

recurso de lecer.

  3.3. Usa de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de

ilustracións ou notas, etc.).

  4.1. Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos

materiais de traballo.

  4.2. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, mostrando

habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
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  5.1. Utiliza, de xeito adecuado, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de

contidos.

  5.2.  Expón  oralmente  de  forma  clara  e  ordenada  contidos  relacionados  coa  área

manifestando a comprensión de textos orais e escritos.

  5.3. Presenta os traballos de xeito ordenado, claro e limpo, en soporte papel e dixital.

  6.1. Realiza experiencias sinxelas e pequenas investigacións, achegando problemas,

enunciando  hipóteses,  seleccionando  o  material  necesario,  realizando,  extraendo

conclusións e comunicando os resultados.

  6.2. Realiza un proxecto, traballando de forma individual ou en equipo, e presenta un

informe, utilizando soporte papel ou dixital,  recollendo información de diferentes fontes

(directas,  libros  ou  internet),  con  diferentes  medios  e  comunicando  de  forma  oral  a

experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

Bloque 2. O ser humano e a saúde

  1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións

vitais do corpo humano.

  1.2. Identifica e describe as principais características das funcións vitais do ser humano.

  1.3. Identifica  as  principais  características  dos  aparatos  respiratorio,  dixestivo,

locomotor, circulatorio e excretor, e explica as principais funcións.

  2.1. Coñece e explica os principios das enfermidades que lle afectan ao ser humano,

identificando as prácticas saudables e as medidas de prevención e cura.

  2.2. Recoñece  estilos  de  vida  saudables  e  os  seus  efectos  sobre  o  coidado  e  o

mantemento dos diferentes órganos e aparatos.

  2.3. Identifica  e  valora  hábitos  saudables  para  previr  enfermidades  e  mantén  unha

conduta responsable.

  2.4. Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso.

  3.1. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia e da investigación que

melloran a vida.

  4.1. Coñece e utiliza técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais.

  4.2. Identifica emocións e sentimentos propios, dos seus compañeiros e compañeiras, e

das persoas adultas, manifestando condutas empáticas.
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  5.2. Manifesta unha actitude crítica ante as prácticas sociais prexudiciais para a saúde

física, intelectual e emocional.

  5.3. Planifica de forma autónoma e creativa, actividades de ocio, individuais e en grupo.

Bloque 3. Os seres vivos

  1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos recoñecendo aparatos e sistemas.

  1.2. Coñece e explica as principais características das funcións vitais.

  2.1. Identifica  as  características  e  clasifica  os  seres  vivos:  reino  animal,  reino  das

plantas, reino dos fungos e outros reinos.

  2.2. Coñece as características, recoñece e clasifica os animais vertebrados.

  2.3. Distingue as características, recoñece e clasifica os animais invertebrados.

  2.4. Identifica as características e clasifica as plantas.

  3.1. Identifica e explica as relacións entre os seres vivos (cadeas alimentarias).

  3.2. Identifica e explica algunhas das causas da extinción de especies.

  3.3. Observa e identifica as principais características e compoñentes dun ecosistema.

  3.4. Recoñece e explica algúns ecosistemas do seu ámbito.

  3.5. Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos.

  4.1. Mostra condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos.

  4.2. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos nos diferentes traballos que realiza.

  4.3. Manifesta certa precisión e rigor na observación e na elaboración dos traballos.

  4.4. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os

instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito

oral e escrito, os resultados.

  4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de

observación e dos materiais de traballo.

  4.6. Identifica as figuras de protección do medio natural.

Bloque 4. Materia e enerxía

  1.1. Comprende,  identifica,  describe  e  clasifica  algúns  materiais  pola  función  e

importancia que teñen para o progreso da sociedade.
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  2.1. Utiliza diferentes procedementos para a medida da masa dun corpo.

  3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias para observar e estudar a reflexión e a

refracción, e a descomposición da luz branca, facendo predicións explicativas sobre os

seus resultados e o seu funcionamento en aplicacións da vida diaria,  e comunicando

oralmente e por escrito os seus resultados.

  3.2. Coñece e explica as características da cor e identifica as cores básicas.

  4.1. Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou se deformen

(forzas de atracción ou repulsión e gravidade).

  4.2. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na forma

ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando

o proceso seguido e o resultado obtido.

  5.1. Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de

enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química..

  5.2. Diferencia as  enerxías  renovables  e non-renovables,  identificando as diferentes

fontes de enerxía e as materias primas das que proveñen.

  6.1. Identifica  e  explica  os  beneficios  e  riscos  (esgotamento,  chuvia  ácida,

radioactividade, efecto invernadoiro...) relacionados coa utilización da enerxía expoñendo

posibles actuacións para un desenvolvemento sustentable.

Bloque 5. A tecnoloxía. obxectos e máquinas

  1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o

xeito de accionalas e a acción que realizan.

  1.2. Observa, identifica e describe o funcionamento e os tipos de panca.

  1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e aparatos, e a súa

utilidade para facilitar as actividades humanas.

  2.1. Constrúe  unha panca que cumpra unha función  ou condición  para  resolver  un

problema a partir de pezas moduladas.

  2.2. Identifica  e  aplica  comportamentos  para  mellorar  as  habilidades  manuais

implicadas no manexo de ferramentas, aparatos e máquinas.

  3.1. Elabora un informe co rexistro do plan de traballo, comunicando, de forma oral e

escrita, as estratexias empregadas.
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  3.2. Valora  a  importancia  dos  avances  e  recoñece  os  posibles  riscos  dos  novos

materiais e produtos.

  4.1. Efectúa buscas guiadas de información na rede.

  4.2. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na internet.

  4.3. Utiliza  algúns  recursos  ao  seu  alcance,  proporcionados  polas  tecnoloxías  da

información, para comunicarse e colaborar.

G. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Recollidos no apartado 8 da programación.

H. MÍNIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles ou ensinanzas mínimas aquí expostos están baseados no

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE 1 de marzo de 2014),  polo que se

establece o currículo básico de la Educación Primaria e no DECRETO 105/2014, do 4 de

setembro,  polo  que se  establece o  currículo  da  educación  primaria  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.

Para o Nivel de 4º son:

1.Coñecer polo menos un aparato que interveña en cada unha das funcións vitais do ser

humano .

2. Nomear e identificar as partes máis coñecidas dos órganos dos sentidos.

3. Distinguir entre saúde e enfermidade e coñecer e prácticar hábitos que favorezan a

saúde.

4. Coñecer algunas técnicas básicas de primeiros auxilios.

5. Clasificar plantas e animais empregando diferentes criterios e tendo en conta as súas

características.

6. Coñecer as función vitais nas plantas e nos animais.

7. Diferenciar entre materia e material.

8. Identificar diferentes tipos de materiais tendo en conta as súas propiedades, os seus

usos e tamén a forma de seren reciclados.
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9. Coñecer as principais fontes e formas de enerxía.

10. Diferenciar entre máquinas simples e compostas e coñecer como evolucionaron co

paso do tempo algunas delas.
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CIENCIAS SOCIAIS

A. INTRODUCIÓN

     A  área  de  Ciencias  sociais  ten  como  obxecto  contribuír  ao  desenvolvemento

persoal  e social  do alumnado, achegándolle os recursos necesarios para integrarse e

participar  de  forma  activa  na  sociedade  na  que  vive,  partindo  da  comprensión  da

realidade física, social e histórica máis próxima ata poder comprender o mundo dun xeito

máis global.

     O  desenvolvemento  persoal  e  social  dos  alumnos  e  alumnas  como  futuros

cidadáns e cidadás implica, por unha banda, coñecer os mecanismos fundamentais da

democracia respectando as regras da vida colectiva e, por outra, interactuar coa contorna

e o medio velando pola súa conservación ao seren estes bens comúns e compartidos.

     A mobilización de todos os recursos que conforman a área contribuirá á adquisición

das competencias clave e ao desenvolvemento integral do alumnado ao longo de toda a

etapa.

     Para iso, os elementos curriculares de Ciencias Sociais deberán abordarse desde

un  enfoque  metodolóxico  práctico,  integral,  de  uso  social  e  con  carácter  funcional.  

      A área das Ciencias sociais integra diversos ámbitos de estudo centrándonos en

aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos.

2 . OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA

  1.  Utilizar diferentes fontes de información para a análise de feitos ou fenómenos e

expresar e aprender os contidos de Ciencias Sociais.

  2.   Desenvolver  valores  como  a  responsabilidade,  a  capacidade  de  esforzo  e  a

constancia no traballo.

  3.   Utilizar  e  ver  o  traballo  en  grupo  como  fonte  de  crecemento  persoal  e  social

fomentando valores de tolerancia e respecto de ideas e opinións, e resolvendo conflitos

por si mesmos.

  4.   Ter capacidade de creatividade para afrontar os problemas da vida propoñendo

solucións emprendedoras.

  5.  Coñecer os distintos fenómenos e tempo atmosféricos así como a súa representación

e aparatos para a súa medición.
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  6.   Adquirir  o  concepto  de  litosfera,  coñecer  os  distintos  tipos  de  rochas,  a  súa

composición así como algunhas propiedades e usos.

  7.  Coñecer a hidrosfera e a distribución da auga no Planeta.

  8.   Discriminar  distintos  tipos  de rochas  e  minerais  atendendo  á  súa  composición,

propiedades e usos.

  9.  Comprender e interpretar os principais conceptos demográficos calculados a partir

dos datos de poboación.

10.  Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes e liberdades, recollidos na

Constitución para o exercicio dunha cidadanía activa e unha convivencia pacífica.

11.  Interiorizar os conceptos e as normas básicas de educación viaria, que lles permitan

interactuar nese ámbito de forma responsable.

12.   Situar  os  distintos  períodos  históricos  no  tempo  atendendo  ás  características

principais de cada un e reflexionando sobre a evolución do ser humano.

13.  Valorar o legado histórico como parte fundamental do que hoxe é a nosa cultura.

14.  Identificar e localizar no tempo os procesos e acontecementos históricos e culturais

máis relevantes da historia de España e de Galicia para adquirir unha perspectiva global

da súa evolución.

3. CONTIDOS

Bloque 1. Contidos comúns

 Iniciación ao coñecemento científico e a súa aplicación nas Ciencias Sociais.

 Recollida de información do tema que se vai tratar, utilizando diferentes fontes    (directas

e indirectas).

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

seleccionar información e presentar conclusións.

Desenvolvemento de estratexias para organizar,  memorizar  e recuperar  a  información

obtida mediante diferentes métodos e fontes.

Utilización e lectura de diferentes linguaxes textuais e gráficas.

Técnicas de traballo intelectual.
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Estratexias para desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia

no estudo.

Fomento de técnicas de animación á lectura de textos de divulgación das Ciencias Sociais

(de carácter social, xeográfico e histórico).

Utilización de estratexias para potenciar a cohesión do grupo e o traballo cooperativo.

Uso e utilización correcto de diversos materiais cos que se traballa.

Planificación  e  xestión  de  proxectos  co  fin  de  alcanzar  obxectivos.  Iniciativa

emprendedora.

Estratexias  para  a  resolución  de  conflitos,  utilización  das  normas  de  convivencia  e

valoración da convivencia pacífica e tolerante.

Bloque 2. O mundo que nos rodea

A atmosfera e o clima.

O cambio climático.

Os factores climáticos.

Os mapas meteorolóxicos.

A representación do tempo atmosférico.

A hidrosfera.

A hidrosfera terrestre.

 As augas mariñas

As augas continentais

A litosfera.

As rochas da Terra.

 Os minerais.

A utilización dos minerais terrestres.

O impacto das actividades humanas.

Os sectores económicos.

 A organización territorial de España
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 Bloque 3. Vivir en sociedade

 A poboación.

Os cambios na poboación.

A poboación en España e en Galicia.

 A constitución.

 Educación viaria.

Bloque 4. As pegadas do tempo

A historia e as fontes históricas.

A Prehistoria e as súas etapas.

A Prehistoria na península ibérica

A Prehistoria en Galicia.

Os pobos prerromanos: celtas e iberos.

Os pobos colonizadores do Mediterráneo.

Os romanos na península ibérica

A Idade Antiga en Galicia.

D. A ÁREA E AS COMPETENCIAS.

    Na  área  de  Ciencias  Sociais  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

    O  desenvolvemento  desta  competencia  na  área  curricular  de  Ciencias  Sociais

implica a habilidade progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da

análise  sistemática  e  de  indagación  científica:  identificar  e  considerar  problemas

relevantes,  formular  preguntas,  localizar,  obter,  analizar  e  representar  información...

considerar  e  contrastar  solucións...  e  todo iso,  en  contextos  tan  variados como sexa

posible.  O  desenvolvemento  desta  competencia  nesta  área  leva  consigo  utilizar  nos

ámbitos persoal e social diferentes elementos e razoamentos matemáticos para dar unha

mellor resposta aos contextos cotiáns nos que nos encontremos.
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Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:

•  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polos seres humanos no medio natural e as

repercusións para a vida futura.

•  Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano fronte ao

coidado saudable deste.

•  Aplicar  métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade

circundante.

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

•  Identificar  e  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,

elementos xeométricos...) en situacións cotiás.

•  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.

•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

Comunicación lingüística

    O  desenvolvemento  da  competencia  lingüística  na  área  de  Ciencias  Sociais

lévanos a adestrar diferentes destrezas e habilidades que supoñen establecer vínculos e

relacións  construtivas  cos  demais  e  co  contorno,  e  achegarse  a  novas  culturas  que

adquiren consideración e respecto na medida que se coñecen. Esta competencia está

presente na capacidade efectiva de convivir e resolver conflitos.

    A  utilización  da  linguaxe  como instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de

representación,  de  interpretación,  de  comprensión  da  realidade,  de  construción  e

comunicación  do  coñecemento  favorecerá  un  maior  desenvolvemento  lingüístico  no

alumnado, apuntando a usar de modo funcional, polo menos unha lingua estranxeira.

Os descritores que utilizaremos serán:

•  Comprender o sentido dos textos escritos.

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos...

•  Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información.

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais

para elaborar textos escritos.
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•  Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

•  Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso

desta.

•  Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en

calquera situación.

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou

de materias diversas.

Competencia dixital

    A  competencia  dixital  desde  a  área  de  Ciencias  Sociais  comportará  facer  uso

habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para avaliar e seleccionar novas fontes de

información para comprender a realidade social na que vivimos contribuíndo á mellora.

Esta competencia axudaranos a transformar a información en coñecemento para aplicalo

en distintas situacións e contextos nos que o alumnado se vaia encontrando.

Na área de Ciencias Sociais adestraremos os seguintes descritores:

•  Empregar distintas fontes para a busca de información.

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

•  Elaborar  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir  informacións

diversas.

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

•  Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais

    A  área  de  Ciencias  Sociais,  axudaranos  a  coñecer  o  mundo  no  que  vivimos,

afondar no coñecemento da nosa sociedade, comprender a realidade histórica e social do

noso  contorno.  Esta  competencia  implica  poñer  en  xogo  habilidades  de  pensamento

diverxente e converxente, comporta reelaborar ideas, sentimentos propios e alleos... para
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poder comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións de diferentes

manifestacións culturais.

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e na vida cotiá.

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

    A área de Ciencias Sociais incide na comprensión da realidade social na que se

vive, entre outras. Esta competencia axudaranos a desenvolver a comprensión sobre os

trazos  da  sociedade  actual,  a  súa  crecente  pluralidade  e  o  seu  carácter  evolutivo.

Desenvólvese  tamén  en  mostrar  un  sentimento  de  cidadanía  global  compatible  coa

identidade local.

    Así  mesmo,  forman  parte  desta  competencia  aquelas  habilidades  sociais  que

permiten  saber  que  os  conflitos  de  valores  e  intereses  forman parte  da  convivencia,

resolvelos con actitude construtiva e tomar decisións con autonomía, empregando unha

escala  de  valores  construída  mediante  a  reflexión  crítica  e  o  diálogo  duns  patróns

culturais básicos, polo que o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a

continuación nos pode facilitar o adestramento:

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

•  Identificar as implicacións que ten vivir  nun Estado social  e democrático de Dereito

referendado por unha norma suprema chamada Constitución española.

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo

e para a resolución de conflitos.

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e

potencialidades.
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•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

    A  área  de  Ciencias  Sociais  axudará  a  desenvolver  o  sentido  de  iniciativa  do

alumnado a través de fomentar a transformación de ideas en accións, é dicir, propoñerse

obxectivos, planificar e levar a cabo proxectos. Isto lévanos a adestrar actitudes positivas

cara ao cambio e a innovación; habilidades relacionadas co liderado de proxectos que

inclúen  visión,  espírito  de  superación,  habilidades  para  o  diálogo  e  cooperación,

organización de tarefas...

Neste caso, os descritores a adestrar serían:

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais.

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven.

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.

Aprender a aprender

    A competencia de aprender a aprender axúdanos a ser conscientes de como se

aprende, de como se xestionan e controlan de forma eficaz os procesos de aprendizaxe.

Esta  competencia  fai  necesaria  a  perseveranza  na  aprendizaxe,  capacidade  de  auto

avaliarse  e  auto  regularse  sabendo administrar  o  esforzo,  aprendendo dos erros  dun

mesmo e dos demais, incidindo en formulacións de metas alcanzables a curto, medio e

longo prazo elevando de forma progresiva e realista os obxectivos de aprendizaxe.

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

•  Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente...
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•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función

dos resultados intermedios.

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

E. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Bloque 1. Contidos comúns

  1.   Obter  información concreta  e  relevante  sobre  feitos  ou fenómenos previamente

delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas).

  2.  Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) para obter información

aprender e expresar contidos sobre Ciencias Sociais.

  3.  Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo.

  4.  Realizar traballos e presentacións a nivel individual e de grupo que supoñan a busca,

selección e organización de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, mostrando

habilidade  para  traballar  tanto  individualmente  como de  xeito  colaborador  dentro  dun

equipo.  

  5.   Valorar o  traballo  en grupo,  mostrando actitudes de cooperación e participación

responsable, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas e achegas

alleas nos diálogos e debates.

  6.  Respectar a variedade dos diferentes grupos humanos e valorar a importancia dunha

convivencia pacífica e tolerante entre todos eles sobre a base dos valores democráticos e

os dereitos humanos universalmente compartidos.

  7.   Participar  dun xeito eficaz e construtivo na vida social  creando estratexias para

resolver conflitos.

  8.   Valorar  a  cooperación  e  o  diálogo  como  forma  de  evitar  e  resolver  conflitos,

fomentando os valores democráticos.

  9.  Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor, aumentando as capacidades

para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións innovadoras.
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10.  Desenvolver actitudes de cooperación e de traballo en equipo, así como o hábito de

asumir novos roles nunha sociedade en continuo cambio.

Bloque 2. O mundo que nos rodea

 1.  Adquirir o concepto de rocha e de mineral, coñecer algúns tipos de rochas e a súa

composición identificando distintos minerais, describindo as súas propiedades e como se

encontran na natureza. Adquirindo unha idea básica dos seus usos e utilidades.

  2.  Explicar a hidrosfera, describindo como se distribúe a auga no planeta e identificando

as diferentes masas e cursos de auga.

  3.  Describir tempo atmosférico, coñecer os fenómenos atmosféricos que nos permiten

caracterizalo, iniciándose nos rexistros e representacións gráficas do tempo atmosférico.

  4.  Explicar a diferenza entre clima e tempo atmosférico, analizando a importancia das

predicións ante catástrofes meteorolóxicas.

  5.   Recoñecer  os  principais  fenómenos  meteorolóxicos  identificando  as  súas

manifestacións máis relevantes e identificando as características das estacións do ano.

  6.  Identificar os aparatos que utilizan os meteorólogos para obter medicións concretas e

exactas sobre as condicións atmosféricas,  valorando a importancia das predicións do

tempo  meteorolóxico  nas  vidas  das  persoas  e  nas  actividades  económicas  dalgúns

sectores.

  7.  Interpretar mapas do tempo e coñecer as informacións que se usan para describilo e

predicilo.

  8.  Identificar a atmosfera como escenario dos fenómenos meteorolóxicos e relacionar as

capas que a forman con cada unha das súas funcións.

  9.   Identificar  as  actividades  humanas  que  orixinan  os  desequilibrios  no  medio,

adquirindo pautas de consumo e comportamento responsable para reducir o impacto das

nosas actividades e utilizando medidas para evitar a deterioración do medio natural.

Bloque 3. Vivir en sociedade

  1.  Explicar o concepto de poboación identificando os factores da súa evolución e os

métodos para estudala.

  2.   Describir  e  caracterizar  os  grupos  de  poboación  en  relación  coas  actividades

económicas identificando os sectores nos que se agrupan.  
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  3.   Fomentar  a  seguridade  viaria  en  todos  os  seus  aspectos:  como  peóns,  como

pasaxeiros,  como  condutores  de  bicicletas,  recoñecendo  os  sinais  de  tráfico  e

desenvolvendo hábitos de comportamento correcto en relación co tráfico.

Bloque 4. As pegadas do tempo

 1.   Utilizar  as nocións básicas de sucesión,  duración e simultaneidade para ordenar

temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.

  2.  Adquirir a idea de idade da historia e datar as cinco idades da historia, asociadas aos

feitos que marcan os seus inicios e os seus finais.

  3.  Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos

máis relevantes da Prehistoria e da Idade Antiga na península ibérica para adquirir unha

perspectiva global da súa evolución.

  4.  Datar a Prehistoria e coñecer as características da vida humana correspondentes aos

dous períodos en que se divide: Paleolítico e Neolítico.

  5.  Datar a Idade Antiga e coñecer as características da vida humana neste período,

especialmente durante a civilización romana.

  6.  Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos

onde se ensina e se aprende mostrando unha actitude de respecto polo seu contorno e a

súa  cultura,  apreciando  a  herdanza  cultural  e  entendendo  a  cultura  propia  como  un

elemento de identidade.

F. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1. Contidos comúns

  1.1. Busca,  selecciona e organiza información concreta e relevante,  analízaa,  obtén

conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao oralmente e por escrito.

  2.1. Utiliza  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  (Internet,  blogs,  redes

sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

  2.2. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos,

esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).

  3.1. Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de xeito ordenado, claro

e limpo.
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  3.2. Utiliza con rigor  e precisión o vocabulario  adquirido para elaborar  traballos coa

terminoloxía adecuada aos temas tratados.

  3.3. Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que

manifesten a comprensión de textos orais e escritos.

  4.1. Realiza  traballos  e  presentacións a nivel  individual  e  de  grupo que supoñen a

busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.

  5.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e mostra

habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

  5.2. Participa  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamento  responsable,

construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.

  6.1. Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes

grupos  humanos  sobre  a  base  dos  valores  democráticos  e  os  dereitos  humanos

universalmente compartidos.

  7.1. Participa  dun  xeito  eficaz  e  construtivo  na  vida  social  e  crea  estratexias  para

resolver conflitos.

  7.2. Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas

distintas sociedades e ámbitos (escola, familia, barrio, etc.).

  8.1. Valora  a  cooperación  e  o  diálogo  como forma de  evitar  e  resolver  conflitos  e

fomenta os valores democráticos.

  9.1. Mostra  actitudes  de  confianza  en  si  mesmo,  sentido  crítico,  iniciativa  persoal,

curiosidade,  interese,  creatividade  na  aprendizaxe  e  espírito  emprendedor  que  o  fan

activo ante as circunstancias que o rodean.

  9.2. Manifesta  autonomía  na  planificación  e  execución  de  accións  e  tarefas,  e  ten

iniciativa na toma de decisións.

10.1. Desenvolve  actitudes  de  cooperación  e  de  traballo  en  equipo,  valora  as  ideas

alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.

10.2. Planifica  traballos  en  grupo,  coordina  equipos,  toma  decisións  e  acepta

responsabilidades.

Bloque 2. O mundo que nos rodea
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  1.1. Define hidrosfera e identifica e nomea masas e cursos de augas continentais e os

movementos das augas oceánicas e explica como se distribúen no planeta.

  1.2. Nomea e localiza os océanos nun mapa.

  1.3. Coñece as principais acumulacións e cursos de auga do seu contorno próximo.

  2.1. Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus

tipos.

  2.2. Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, clasifica algúns minerais

polas súas propiedades e describe os usos e utilidades de rochas e minerais

  3.1. Define tempo atmosférico e coñece a súa variabilidade.

  3.2. Identifica o tempo que vai  en función  das nubes,  o  vento,  a  temperatura e as

precipitacións.

  3.3. Describe como as nubes nos informan do estado da atmosfera, identifica algúns

tipos sinxelos de nubes segundo a súa forma, cor e altura, e asóciaas cos seus nomes.

  3.4. Identifica a dirección e velocidade do vento como dous importantes elementos do

tempo atmosférico e nomea os aparatos que serven para medilos.

  3.5. Confecciona e interpretar gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións da súa

zona a partir dos datos obtidos nun período de tempo.

  4.1. Explica cal é a diferenza entre tempo atmosférico e clima.

  4.2. Analiza a importancia das predicións ante catástrofes meteorolóxicas.

  5.1. Describe de xeito sinxelo como adoita ser o tempo na zona na que vive ao longo

das estacións.

  5.2. Identifica as estacións do ano e as súas características.

  6.1. Explica para que son necesarias as predicións do tempo e que aparatos utilizan os

meteorólogos para realizalas.

  6.2. Describe unha estación meteorolóxica e explica a súa función.

  6.3. Identifica os distintos aparatos de medida que se utilizan para a recollida de datos

atmosféricos e clasifica cada aparato meteorolóxico coa información que nos ofrece.

  6.4. Explica e valora a importancia das predicións meteorolóxicas na vida das persoas e

nalgunhas actividades económicas.
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  7.1. Interpreta  un  sinxelo  mapa  meteorolóxico  distinguindo  os  seus  elementos

principais.

  8.1. Define  atmosfera,  coñece  como  varía  esta  en  altura  e  describe  feitos  e

características das capas que se aprecian nelas.

  8.2. Explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non facelo.

  9.1. Identifica  e  describe  as  alteracións  e  desequilibrios  que  os  seres  humanos

producimos no medio natural e as causas que os provocan.

  9.2. Explica a necesidade de conservar os recursos naturais básicos para garantir un

desenvolvemento sostible.

  9.3. Mostra  sensibilidade  ante  os  problemas  ambientais  e  realiza  un  consumo

responsable.

9.4. Propón e asume accións no seu contorno próximo para  reducir  o  impacto  das

nosas actividades.

Bloque 3. Vivir en sociedade

  1.1. Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que inciden nela e

defíneos correctamente.

  1.2. Explica por que a poboación se reparte de forma desigual en España, pois hai

comunidades autónomas densamente poboadas e outras con menor densidade.

  1.3. Interpreta pirámides de poboación sinxelas e explica que representan.

  1.4. Describe as diferenzas entre censo de poboación e padrón municipal e coñece os

organismos encargados de realizalos.

  1.5. Define poboación activa e poboación non activa e clasifica a poboación en relación

co traballo.

  2.1. Respecta a seguridade viaria en todos os seus aspectos.

  2.2. Valora a importancia que ten o respecto das normas e sinais de tráfico e coñece o

seu significado.

  2.3. Identifica  diferentes  situacións  e  circunstancias  nas  que  o  peón  pode  ver

comprometida a súa seguridade a causa dun comportamento indebido.
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Bloque 4. As pegadas do tempo

  1.1. Relata feitos da súa vida utilizando aspectos básicos de tempo: pasado, presente,

futuro, anterior, posterior, simultáneo partindo da súa historia familiar.

  1.2. Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, para

percibir a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos.

  1.3. Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos

situándoos como sucesivos a. C. ou d. C.

  2.1. Define  o  concepto  de  Prehistoria  enumera  as  idades  da  historia  e  ordénaas

cronoloxicamente.

  2.2. Recoñece  as  distintas  idades  da  historia  e  describe  as  formas  de  vida  máis

características delas.

  3.1. Describe as principais características da Prehistoria e da Idade Antiga na península

ibérica.

  4.1. Explica a diferenza dos dous períodos nos que se divide a Prehistoria (Paleolítico e

Neolítico) e describe as características básicas da vida nestas dúas épocas.

  4.2. Explica  e  valora  a  importancia  da  escritura,  a  agricultura  e  a  gandería  como

descubrimentos que cambiaron profundamente as sociedades humanas.

  4.3. Relaciona  o  desenvolvemento  dos  transportes  durante  o  Neolítico  co

desenvolvemento do comercio.

  5.1. Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en

especial as referidas á civilización romana.

  5.2. Explica a conquista romana da Península e coñece a organización territorial  da

Hispania romana.

  5.3. Recoñece os diferentes tipos de vivendas e construcións máis significativas na

época dos romanos en España e en Galicia.

  5.4. Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social da época

dos romanos en España e en Galicia.

  5.5. Describe  algunhas  manifestacións  culturais  e  artísticas  das  distintas  etapas  da

historia estudadas.
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  6.1. Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou

un edificio antigo.

  6.2. Explica para que se poden utilizar nos nosos días os edificios do pasado.

G. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

     Recollidos no apartado 8 da programación.

H. MÍNIMOS ESIXIBLES

    Os mínimos esixibles ou ensinanzas mínimas aquí expostos están baseados no  Real

Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE 1 de marzo de 2014), polo que se establece o

currículo básico de la Educación Primaria e no DECRETO 105/2014, do 4 de setembro,

polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de

Galicia.

Para o Nivel de 4º de Primaria serán:

1.Ser capaz de recoller información sobre o tempo meteorolóxico dun lugar próximo.

2.Saber onde podemos atopar auga na Terra e coñecer algúns  ríos da nosa comunidade

e mesmo do noso país.

3.Identificar elementos dunha paisaxe e tomar conciencia de  como cambian.

4.Aprender como se forma o relevo e coñecer algunhas rochas típicas de Galicia.

5.Coñecer a distribución da poboación  en Galicia e coñecer en que traballos se ocupa.

6.Coñecemento das Comunidades Autónomas e as principais características.

7.Obter información para identificar características significativas da sociedade nalgunhas

épocas pasadas e situar os feitos relevantes.

8.Elaborar  traballos,  utilizando  soporte  papel  e  dixital  sobre  aspectos  ou  situacións

sinxelas.
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LENGUA  CASTELLANA

  A.  INTRODUCCIÓN

    La enseñanza del área de Lengua castellana y literatura a lo largo de la educación

primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística del

alumnado. Esta debe acercar durante toda la etapa las herramientas y los conocimientos

necesarios para que los niños y las niñas puedan desarrollarse satisfactoriamente en los

ámbitos  personal  y  público,  relacionados con las  interacciones individuales  y sociales

cotidianas  propias  de  su  edad.

    La lengua se aprende, no para hablar, leer o escribir sobre la lengua, sino para

hablar, leer y escribir sobre emociones, afectos, aventuras, sobre el mundo. Además, es

el  medio  de  las  relaciones  interpersoais  y  la  puerta  de  acceso  al  conocimiento.  

    En este marco, el profesorado de lengua debe guiar all alumnado para hacerlo

usuario  consciente  del  potente  instrumento  que  es  la  lengua,  la  competencia  en

comunicación lingüística, para comprender,  crear  y/o transformar su mundo;  utilizar la

potencia  del  manejo efectivo  de la  lengua para  una comunicación  eficaz,  y  lograr  un

avance  sustancial  en  el  desarrollo  de  sus  posibilidades.

    En  esta  concepción  de  la  lengua  como  instrumento  para  la  transmisión  de

información y herramienta para operar con el conocimiento, debe situarse la enseñanza

de la  Literatura.  Transmisora  de cultura y  también liberadora,  la  Literatura  incita  a  la

fantasía, a la evocación de mundos posibles, a la creación y a la reflexión crítica yendo de

par con la lengua que acerca aspectos metalingüísticos e instrumentales fundamentales

para  acceder  a  los  textos  literarios  y  para  crearlos.

Así,  el  aprendizaje de la literatura debe constituir  tanto un instrumento de aprendizaje

como una fuente de gozo y de creatividad.

B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA

  1.  Participar en situaciones de comunicación dirigidas y espontáneas.

  2.   Expresarse  de  forma  oral  satisfaciendo  las  necesidades  de  comunicación  en

diferentes situaciones.

  3.  Comprender los mensajes orales.

  4.  Ampliar el vocabulario para la mejora de la expresión y la comunicación.

  5.  Comprender y memorizar diferentes tipos de textos.
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  6.  Producir textos orales y sencillos relacionados con el ámbito cotidiano del alumno.

  7.  Utilizar el lenguaje oral para comunicarse.

  8.  Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje.

  9.  Leer y comprender distintos tipos de textos acordes a su edad.

10.  Utilizar estrategias para la comprensión de textos.

11.   Utilizar  las  TIC  como medio  para  la  lectura  y  comprensión  de  textos  y  para  la

realización de ejercicios.

12.  Trabajar el Plan Lector para fomentar el gusto por la lectura.

13.  Producir textos escritos de acuerdo con modelos sencillos.

14.  Utilizar la lengua de forma oral y escrita.

15.  Utilizar el diccionario como recurso.

16.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área.

17.  Favorecer el pensamiento crítico.

18.  Trabajar el plan de escritura para la mejora de la eficacia escritora y fomentar la

creatividad.

19.  Utilizar las TIC para presentar sus producciones.

20.  Identificar los componentes básicos de una situación comunicativa.

21.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión

de textos orales y escritos.

22.  Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos.

23.  Reconocer e identificar los elementos de la frase: sujeto-predicado y su relación.

24.  Reconocer la realidad plurilingüe de España.

25.  Utilizar los textos literarios como fuente de disfrute y enriquecimiento.

26.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión de textos.

27.  Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la

lectura.

28.  Elaborar textos sencillos siguiendo patrones.
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29.  Identificar y corregir en textos orales y sencillos rasgos y expresiones que manifiesten

discriminación.

30.  Participar en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad.

C. CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

 Situaciones  de  la  comunicación,  con  distinta  intención,  respetando  un  orden

espacial, cronológico o lógico en el discurso.

 Habilidades y estrategias de comunicación: encuestas y entrevistas.

  Comentario y opinión personal empleando expresiones adecuadas para pedir turno

de palabra, formular, hacer peticiones, agradecer una colaboración...

Mensajes verbales y no verbales.

Reproducción  de  textos  orales  según  su  tipología:  narrativos,  descriptivos,

argumentativos, expositivos e instructivos.

Comprensión  de  textos  orales  según  su  tipología:  narrativos,  informativos,

persuasivos y argumentativos.

Escucha, creación, memorización, dramatización y reproducción de textos breves y

sencillos que estimulen el interés y la curiosidad del alumno.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer.

Consolidación del sistema de lectoescritura.

Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.

 Audición de diferentes tipos de textos.

 Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global

de un texto en todas las fases del proceso lector: antes de la lectura (identificando el

objetivo, activando el conocimiento previo...), durante la lectura (recurriendo al contexto de

palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios...)  y

después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando

el sentido de palabras, frases y texto).
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con

el  ámbito de uso:  ámbito personal  y familiar  (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.),

ámbito  escolar  (resúmenes,  esquemas,  murales,  etc.)  y  ámbito  social  (noticias

procedentes de los medios de comunicación y de Internet); y en relación con la finalidad

que  persiguen:  narraciones  (cuentos,  relatos  tradicionales,  chistes,  canciones,  etc.),

descripciones e instrucciones de la vida cotidiana.

Comprensión  global:  reconocimiento  de  la  intención  comunicativa  del  hablante,

determinación  del  tema del  texto,  diferenciación  de ideas principales  y  secundarias  y

obtención de información concreta.

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante.

Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de

información, de deleite y de diversión.

Selección de libros según el gusto personal.

Plan lector.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y

aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,  experiencias,  conocimientos  y

emociones. El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión.

 Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades:

narraciones,  descripciones,  textos  expositivos,  argumentativos  y  persuasivos,  poemas,

diálogos, entrevistas y encuestas.

  Cohesión  del  texto:  enlaces,  sustituciones  léxicas,  mantenimiento  del  tiempo

verbal, puntuación.

  Creación  de  textos  utilizando  el  lenguaje  verbal  y  no  verbal  con  intención

informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos.

 Normas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos:  planificación  (función,

destinatario, estructura...).

 Revisión y mejora del texto.

 Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto

y  coma,  guion,  dos  puntos,  raya,  signos  de  entonación,  paréntesis,  comillas).

Acentuación.
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 Caligrafía. Orden y presentación.

 Dictados.

Plan de escritura.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.

Elementos  de  la  comunicación:  emisor,  receptor,  canal,  código,  mensaje  y

contexto.

  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,

adjetivo,  determinantes,  pronombres,  adverbio,  verbo,  preposición,  conjunción  e

interjección.

  Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran

en  las  situaciones  de  comunicación  escrita  regulando  y  asegurando  la  fluidez  en  el

intercambio comunicativo.

 Observación, reflexión y explicación de las relaciones semánticas de las palabras

(sinonimia, antonimia y polisemia) y de sus modificaciones y asociaciones significativas.

  Reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado.

  Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España.

Bloque 5. Educación literaria.

El  texto  literario  como  fuente  de  comunicación,  de  placer,  de  juego,  de

entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, y

como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana.

Textos literarios y textos no literarios. Prosa y verso. El cuento: la estructura. Los

cuentos populares. El teatro: actos y escenas. Poesía: la rima. Las fábulas. Las leyendas.

El cómic.

Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas,

canciones  populares,  cuentos...),  textos  de  género  narrativo  (cuentos,  biografías,

autobiografías, novela realista, de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y

textos de otros géneros (teatro o poesía).

 Identificación de recursos literarios.

 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.

D . EL ÁREA Y LAS COMPETENCIAS
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    En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de

todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más

afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

    El  desarrollo  de esta competencia en esta área curricular  nos permite  utilizar,

interpretar  y  expresar  con  claridad  situaciones  cotidianas  que  contengan  elementos

matemáticos. Asimismo, ofrece la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en

contextos variados para poder desarrollar así la utilización del lenguaje como instrumento

para poder comunicarse y expresarse a diferentes niveles.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.

•  Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y los aparatos para

solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.

•  Identificar  y  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,

elementos geométricos…) en situaciones cotidianas.

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.

Comunicación lingüística

    La expresión oral y la expresión escrita requieren un entrenamiento en cada una de

las áreas. De forma sistemática procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada

una de las unidades didácticas.

    Debido  al  carácter  del  área,  trataremos  de  que  adquieran  las  destrezas

comunicativas en el uso de la lengua. Será una prioridad dotar al alumnado de estrategias

que  favorezcan  un  correcto  aprendizaje  y  que  le  asegure  un  manejo  efectivo  en  las

situaciones cotidianas y en diferentes contextos en los que se encuentre.

Los descriptores que utilizaremos serán:

•  Comprender el sentido de los textos escritos.

•  Captar  el  sentido  de  las  expresiones  orales:  órdenes,  explicaciones,  indicaciones,

relatos…
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•  Disfrutar con la lectura.

•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.

•  Utilizar  el  conocimiento  de  las  estructuras  lingüísticas,  normas  ortográficas  y

gramaticales para elaborar textos escritos.

•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha

atenta al interlocutor…

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas

situaciones comunicativas.

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o

de asignaturas diversas.

Competencia digital

    Ser  competente  en  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación  como  instrumento  de  trabajo  intelectual  incluye  utilizarlas  en  su  doble

función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Desde esta área

se hace necesario el manejo de herramientas digitales para la adquisición de información

transformándola en conocimiento.

En  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  entrenaremos  los  siguientes

descriptores:

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

•  Elaborar  información  propia  derivada  de  información  obtenida  a  través  de  medios

tecnológicos.

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones

diversas.

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida

diaria.
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•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales

    A través de la lengua, podemos conocer el mundo en el que vivimos, el entorno

que nos rodea y sus cambios, por lo que esta competencia nos puede dar una visión

diferente desde la perspectiva de las diferentes manifestaciones culturales y la forma de

expresión artística.

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial.

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

    El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  nos  pide  desarrollar  una  serie  de

actitudes y valores que nos van a llevar a saber desenvolvernos en la sociedad en la que

vivimos. Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada

uno de los descriptores que enunciamos a continuación:

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la

escuela.

•  Identificar  las  implicaciones  que  tiene  vivir  en  un  estado  social  y  democrático  de

derecho refrendado por una norma suprema llamada Constitución Epañola.

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y

trabajo y para la resolución de conflictos.

•  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
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•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y

potencialidades.

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

    El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  exige  un  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje activo. El enfoque comunicativo radica en la necesidad de utilizar la lengua.

Será  necesario  iniciar  al  alumnado  en  el  entrenamiento  de  diferentes  habilidades  de

emprendimiento  como  una  forma  de  consolidar  las  distintas  herramientas  para

comunicarse.

En este caso, los descriptores a entrenar serían:

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

•  Contagiar  entusiasmo  por  la  tarea  y  confianza  en  las  posibilidades  de  alcanzar

objetivos.

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender

    La  competencia  de  aprender  a  aprender  supone  disponer  de  habilidades  para

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más

eficaz y autónoma de acuerdo a aquello que nos planteamos.  En esta área se ve la

necesidad de trabajar de forma explícita la confianza en uno mismo para poder trabajar

con los otros y el gusto por aprender.

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían:

•  Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.
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•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.

•  Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependiente…

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función

de los resultados intermedios.

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

  1.   Expresarse  oralmente  en  situaciones  comunicativas  propias  de  la  vida  escolar,

participando en conversaciones que traten temas cotidianos.

  2.   Participar  en  encuestas  o  entrevistas,  utilizando  estrategias  y  expresiones

adecuadas, expresando su opinión personal.

  3.   Producir  y  presentar  mensajes  verbales  y  no  verbales  utilizando  estrategias,

habilidades y normas adecuadas a diferentes situaciones de comunicación.

  4.  Expresar y producir textos orales sencillos según su tipología: narrativos, descriptivos,

informativos, instructivos y argumentativos.

  5.  Comprender el sentido y las características de los textos orales según su tipología,

reconociendo  las  ideas  principales,  deduciendo  el  significado  de  las  palabras  por  su

contexto y ampliando su vocabulario.

  6.  Memorizar,  crear y reproducir cuentos, historias, textos sencillos cercanos a sus

gustos e intereses, representando pequeñas obras de teatro con ayuda de los recursos

expresivos lingüísticos y no lingüísticos de su cuerpo.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer.

  1.  Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.

  2.  Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como

medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.
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  3.   Leer  en  silencio  diferentes  textos  valorando  el  progreso  en  la  velocidad  y  la

comprensión.

  4.  Aplicar estrategias de lectura para la comprensión interpretación de textos escritos

integrando los tres momentos del proceso lector: antes de la lectura, durante la lectura y

después de la lectura.

  5.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y

familiar,  ámbito  escolar  y  ámbito  social,  captando  su  sentido  global,  identificando  la

información  relevante,  extrayendo  informaciones  concretas,  realizando  inferencias,

determinando la  actitud del  hablante y valorando algunos aspectos  de su forma y su

contenido.

  6.   Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

  7.  Utilizar los diccionarios, la biblioteca del centro y las Tecnologías de la Información y

Comunicación como fuente de obtención de información.

  8.  Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.

  9.  Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

  1.  Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para formular y responder a preguntas,

narrar historias y expresar sentimientos, experiencias y opiniones.

  2.  Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando

su estructura  y  aplicando las  reglas ortográficas,  cuidando la  caligrafía,  el  orden y la

presentación.

  3.  Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de

distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y

mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando

sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando,

con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas.

  4.  Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la

ortografía de las palabras.
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  5.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área.

  6.   Buscar  una  mejora  progresiva  en el  uso de  la  lengua,  explorando  cauces  que

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.

  7.  Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida

discriminaciones y prejuicios.

  8.  Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de

mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad.

  9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.

  1.  Identificar los componentes básicos de cualquier situación comunicativa.

  2.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de

los  textos  propios  y  ajenos,  utilizando  la  terminología  gramatical  necesaria  para  la

explicación de los diversos usos de la lengua.

  3.  Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos

escritos ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación

escrita a las convenciones establecidas.

  4.  Comprender, explicar y valorar las relaciones semánticas que se establecen entre las

palabras.

  5.  Reconocer e identificar los elementos de la frase, sujeto y predicado, y su relación.

  6.   Reconocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  valorándola  como una  riqueza  de

nuestro patrimonio histórico y cultural.

Bloque 5. Educación literaria.

  1.  Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e

información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de

máxima importancia.

  2.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios

narrativos,  líricos  y  dramáticos  en  la  práctica  escolar,  diferenciando  las  principales

convenciones formales de los géneros.
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  3.  Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la

lectura de obras literarias apropiadas.

  4.  Elaborar textos sencillos, siguiendo patrones característicos, empleando de forma

coherente la lengua escrita y la imagen.

  5.   Identificar  y  corregir,  en  textos  orales  y  escritos,  los  rasgos y  expresiones que

manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de género.

  6.   Participar  con interés  en  dramatizaciones  de  textos  literarios,  orales  y  escritos,

adaptados  a  la  edad  y  de  producciones  propias  o  de  los  compañeros,  utilizando

adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral.

F. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

  1.1.  Expresa y plantea opiniones propias en discusiones o temas propuestos.

  1.2.   Participa  en  conversaciones  sobre  temas  cotidianos  dando  explicaciones  y

argumentos.

  2.1.  Participa en encuestas escuchando, preguntado y anotando datos.

  2.2.   Expresa  opiniones  personales  respetando  las  aportaciones  de  los  demás  y

haciendo uso de expresiones adecuadas como: formular deseos, pedir turno de palabra,

peticiones, agradecer una colaboración...

  3.1.  Utiliza el lenguaje oral para comunicarse, usando las normas básicas de cortesía

(saludar, pedir permiso, disculpas, sugerencias, dudas...).

  3.2.  Expresa en las intervenciones orales habituales hechos, sensaciones, anécdotas,

sucesos o experiencias con pronunciación, entonación; ritmo y vocabulario adecuados a

la situación y tipo de texto.

  3.3.  Identifica e interpreta elementos extralingüísticos que intervienen en el discurso

oral:  gestos,  sonidos,  miradas,  imágenes  y  recursos  para  controlar  los  procesos

comunicativos.

  4.1.  Produce oralmente textos sencillos de la vida cotidiana, explica procesos: recetas

de cocina, instrucciones de juegos, experimentos...

  4.2.  Narra experiencias personales, sensaciones, cuentos, noticias y diálogos.
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  4.3.  Describe objetiva y subjetivamente personas, animales, objetos y lugares usando el

vocabulario trabajado.

  4.4.  Participa en debates y discusiones sobre temas propuestos.

  4.5.  Utiliza en la comunicación oral pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para

resaltar aquello que sea de interés.

  5.1.   Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo a preguntas sobre

datos e ideas planteadas en un texto.

  5.2.   Analiza  y  expone  oralmente  los  mensajes  transmitidos  en  un  texto  narrativo,

descriptivo, argumentativo, expositivo e instructivo.

  5.3.  Interpreta el sentido figurado de un texto publicitario.

  5.4.  Deduce el significado de las palabras por el contexto.

  5.5.   Reconoce  elementos  no  verbales  que  favorecen  la  comprensión:  gestos,

ilustraciones...

  5.6.  Presenta un resumen oral tras la audición de un relato o exposición.

  6.1.  Escucha y reproduce oralmente diferentes tipos de texto.

  6.2.  Memoriza textos orales con diferente finalidad.

  6.3.  Utiliza documentos gráficos (imágenes, esquemas...),  o escritos para guiarse en

sus presentaciones orales.

  6.4.  Crea y reproduce oralmente textos sencillos (narrativos, descriptivos, expositivos e

instructivos), respetando entonación, pausas, tono de voz, ritmo...

  6.5.  Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo en las representaciones teatrales

(voz, cuerpo, movimiento).

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.

  1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad,

fluidez, entonación y expresividad adecuadas.

  1.2.  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.

  2.1.  Entiende el  mensaje, de manera global,  e identifica las ideas principales y las

secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
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  2.2.  Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no

literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida

cotidiana.

  3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.

  3.2.  Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.

  4.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de

texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.

  4.2.  Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.

  4.3.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto valorando fuentes

gráficas (imágenes, diagramas...), tipográficas, etc.

  4.4.  Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión de palabras o

enunciados desconocidos (contexto, diccionario...) y los incorpora a su repertorio léxico.

  4.5.  Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia

experiencia  personal,  para  valorar  el  texto  de  forma global  o  en  aspectos  concretos,

fundamentando sus opiniones personales con argumentos coherentes.

  5.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios

del  ámbito  personal  y  familiar,  ámbito  escolar  y  ámbito  social  (textos  periodísticos…)

identificando características de los mismos.

  5.2.   Localiza  informaciones  explícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y

secuenciándolas.

  5.3.  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con

el contexto.

  5.4.  Retiene información relevante seleccionando ideas principales, desechando ideas

poco significativas y reorganizando los datos recibidos.

  5.5.  Reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo relaciones entre

ellas.

  5.6.   Comprende  y  sigue  instrucciones  de  cierta  complejidad  que  le  permiten

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en procesos de aprendizaje.

  6.1.   Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos

parciales, o globales, de un texto.
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  6.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

  6.3.  Respeta las opiniones de los demás.

  7.1.  Utiliza, de forma progresiva y autónoma, diversas fuentes de información integrando

los conocimientos adquiridos.

  7.2.  Conoce y maneja diccionarios escolares, impresos o en versión digital.

  7.3.  Conoce el funcionamiento de la biblioteca de su centro y de su localidad.

  8.1.  Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.

  8.2.  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.

  9.1.   Selecciona lecturas con criterio  personal  y  expresa el  gusto por  la  lectura de

diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre

los textos leídos.

  9.2.  Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias

bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

  1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana:

diarios, cartas y correos electrónicos, imitando textos modelo.

  1.2.   Escribe  textos  del  ámbito  académico,  cotidiano  o  social  usando  el  registro

adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

  1.3.  Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del

género,  siguiendo  modelos,  encaminados  a  desarrollar  su  capacidad  creativa  en  la

escritura.

  1.4.   Cumplimenta  correctamente  formularios  e  impresos  de  la  vida  cotidiana:

inscripciones, solicitudes...

  2.1.  Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito

escolar,  recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el  texto y utilizando

una expresión personal.

  2.2.   Aplica  correctamente  los  signos  de  puntuación,  las  reglas  de  acentuación  y

ortográficas.

  2.3.  Reproduce textos dictados con corrección.
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  3.1.   Emplea  estrategias  de  búsqueda  y  selección  de  la  información:  tomar  notas,

elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.

  4.1.  Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.

  4.2.   Escribe dictados sistemáticamente para mejorar  en la  corrección ortográfica y

gramatical.

  5.1.  Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de

diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.)

  5.2.  Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital,

sobre problemas o situaciones sencillas,  recogiendo información de diferentes fuentes

(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.

  6.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal y creativa.

  7.1.  Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

  7.2.  Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros.

  8.1.  Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos:

-  Planificación, redacción, revisión y mejora.

-  Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la

presentación, etc.

-  Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que

se trata.

-  Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.

-  Reescribe el texto.

  8.2.   Valora  su  propia  producción  escrita,  así  como  la  producción  escrita  de  sus

compañeros.

  9.1.  Usa con eficacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación para escribir,

presentar los textos y buscar información.

  9.2.  Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador,

reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos

para la realización de tareas diversas: escribir y modificar textos, crear tablas y gráficas…

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
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  1.1.  Identifica y reconoce los componentes básicos de la comunicación en las diferentes

situaciones comunicativas: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto.

  2.1.   Reconoce  e  identifica  sustantivos,  adjetivos,  determinantes  y   pronombres,

artículos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

  2.2.  Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos aplicando

los conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso.

  2.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales o

escritas.

  2.4.  Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el

resto de los componentes del grupo nominal observando las reglas de concordancia.

  3.1.  Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y ajenos

aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su producción escrita.

  4.1.  Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.

  4.2.   Reconoce y  explica las  relaciones polisémicas que se  establecen en algunas

palabras aclarando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.

  5.1.  Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el resto

de palabras del  grupo con el  núcleo:  artículo  que determina,  adjetivo  que describe o

precisa al nombre...

  5.2.  Identifica el sujeto y el predicado de frases, explicando la presencia o ausencia del

sujeto en función de la intención comunicativa del texto.

  5.3.  Identifica, define y escribe oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas.

  6.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en la actualidad.

  6.2.  Identifica las lenguas y dialectos de España como riqueza cultural.

Bloque 5. Educación literaria.

   1.1.  Lee y comenta textos propios de la literatura infantil (poesía, cómics, cuentos, etc.),

utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles.

  1.2.  Lee pequeñas obras literarias, completando las actividades propuestas, exponiendo

sus opiniones.
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  2.1.  Maneja procedimientos para la interpretación de textos, como el subrayado de

ideas esenciales, la relectura y la consulta en el diccionario.

  2.2.  Diferencia las principales convenciones formales de los textos literarios.

  3.1.  Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y poemas, utilizando la imagen para

expresar situaciones comunicativas concretas.

  3.2.  Utiliza un vocabulario adecuado según las diferentes situaciones comunicativas

adquirido a través de la lectura de textos literarios y no literarios.

  3.3.   Interpreta  y  analiza  el  lenguaje  figurado,  metáforas,  personificaciones,

descripciones subjetivas, diálogos directos e indirectos, hipérboles y juegos de palabras

en textos literarios.

  3.4.  Distingue algunos recursos literarios y los utiliza (comparaciones, rimas, metáforas,

aumentativos, diminutivos y sinónimos) en sus composiciones.

  4.1.  Crea textos (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de

pautas  o  modelos  dados  utilizando  recursos  sintácticos,  fónicos  y  rítmicos  en  dichas

producciones.

  5.1.   Selecciona  textos  orales  y  escritos  de  los  medios  de  comunicación  impresa,

audiovisual y digital,  identificando rasgos y expresiones que manifiesten discriminación

social, cultural, étnica y de género.

  6.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados

o adecuados a su edad y de textos de producción propia.

  6.2.  Valora, memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas,

canciones, refranes, frases hechas, adivinanzas y trabalenguas.

G. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

Recogidos en el apartado 8 de la programación.

H. MÍNIMOS EXIGIBLES

Las enseñanzas mínimas aquí expuestas están basadas en el  Real Decreto 126/2014,

de 28 de febrero (BOE 1 de marzo de 2014), por el que se establece el currículo básico
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de la Educación Primaria y en el  DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, por el que se

establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Los mínimos para 4º de primaria son:

Participar en las diversas situaciones de intercambio oral que se    producen en el aula.

Producir  textos  orales  y  escritos  a  partir  de  textos  preexistentes  de  la  literatura  oral

popular (refranes, dichos, leyendas, cuentos, adivinanzas, cantigas, canciones, etc ) con

el ritmo y la entonación adecuados.

Buscar,  localizar  y  seleccionar  información  explícita  en  textos  escritos  de  soportes

variados.

Producir  textos  de  diferente  tipología  que  permitan  narrar,  describir,resumir,explicar  y

exponer opiniones, emociones, informaciones, etc.

Leer expresivamente textos de diversa tipología con fluidez y precisión, atendiendo a la

dicción,  entonación,  intensidad  de  voz,  ritmo  y  velocidad,  adecuados  a  las  diversas

situaciones funcionales de la lectura en voz alta.

Usar las bibliotecas de aula y del centro

Utilizar terminología lingüística y gramatical básica.

Establecer relaciones entre las diversas lenguas.

LINGUA GALEGA

A. INTRODUCIÓN

    A lingua é un instrumento empregado constante e necesariamente na vida diaria

tanto para entender como para producir mensaxes, nos intercambios comunicativos orais

e  escritos.  Interactúase  coa  familia,  coas  amizades  e  con  outras  persoas  (ámbito

profesional) nas conversas diarias ou a través de cartas, correos electrónicos, mensaxes

curtas, blogs... Polo tanto, ter unha alta competencia lingüística e comunicativa permite

que as persoas desenvolvan unha vida normal, que poidan interactuar con aqueloutras

que pertencen ao seu contorno e que están próximas e tamén coas que están moi lonxe.

    Ademais, a lingua está presente en calquera proceso de ensino-aprendizaxe. O

alumnado emprega a lingua en calquera das súas clases no propio centro educativo, tanto

para entender as instrucións e explicacións do profesorado e poder ser participe con el no
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proceso de descubrimento, como para poder xustificar e exemplificar a interiorización dos

contidos.

    Non  obstante,  máis  alá  do  ámbito  escolar  e  familiar,  na  sociedade  actual  a

competencia comunicativa e lingüística é fundamental para poder vivir satisfactoriamente.

Se desde sempre o dominio lingüístico foi elemental para poder desenvolverse na maioría

dos aspectos da vida, agora, na sociedade da información é, se cabe, moito maior esta

necesidade. Na era de internet e da abundancia de medios de comunicación, os cidadáns

e cidadás deben estar preparados para entender e elaborar calquera tipo de mensaxe:

Interactuar correctamente coa persoa que os atende en calquera negocio ou entidade

pública, escoitar  e procesar as noticias da televisión,  ler  un xornal,  escribir  un correo

electrónico ou participar nun blog.

    Non se pode esquecer o valor que a literatura supón dentro do ensino desta área.

A literatura é un produto de expresión artística que permite transmitir as necesidades e os

pensamentos dunha persoa ou persoas nun determinado momento  histórico.  É,  pois,

unha disciplina moi relacionada coas Ciencias Sociais, a Música, a Arte... Pero, ademais,

a literatura é un produto creado con palabras, coa lingua, coa fermosura e beleza dos

elementos da linguaxe e, por iso, é enorme a vinculación entre ambas as disciplinas e

xustifica que se dean a man no desenvolvemento desta área.

    

B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA

  1.  Comprender textos orais e escritos para obter, procesar e compartir información,

mantendo a atención e unha actitude crítica.

  2.  Escoitar, reproducir e representar expresións da linguaxe oral tradicional (adiviñas,

cancións,  contos,  trabalinguas,  etc.)  e  valorar  estas expresións como un feito  cultural

enriquecedor.

  3.  Expresarse oralmente e por escrito axeitadamente en diferentes ámbitos, adecuando

a forma de expresión á situación e á intención comunicativa.

  4.  Escoitar  e  relatar  experiencias  presentes  e  pasadas,  respectando  os  aspectos

normativos da lingua.

  5.  Expresar con claridade, ordenadamente e mediante os mecanismos de cohesión

necesarios: vivencias, ideas, observacións, sentimentos, etc.
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  6.  Valorar e aceptar as achegas propias e as dos demais, respectando as normas do

intercambio comunicativo.

  7.  Utilizar unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas.

  8.  Representar e recitar textos orais coa articulación, a entoación e o ritmo axeitados, de

forma comprensiva e expresiva, coa pronuncia propia da lingua galega e coa xesticulación

adecuada.

  9.  Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura.

10.  Desenvolver o hábito e o gusto pola lectura, como fonte de aprendizaxe e medio de

comunicación, e amosar certa autonomía lectora.

11.  Analizar os aspectos sinxelos do texto (estrutura do discurso, vocabulario, intención).

12.  Usar o dicionario, en formato papel ou dixital, con certa autonomía.

13.  Utilizar terminoloxía lingüística básica e aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

14.  Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de

Europa.

15.  Identificar e evitar as interferencias entre as linguas que está a aprender.

16.  Identificar, de maneira global, as variedades xeográficas da lingua galega e recoñecer

a estándar como variante unificadora.

17.  Mostrar interese polo coidado na presentación dos textos escritos e respecto pola

norma ortográfica.

18.  Comprender textos do ámbito escolar producidos con finalidade didáctica (definicións,

instrucións,  explicacións…)  ou  de  uso  social  (debates,  correos  electrónicos,  páxinas

web…), para aprender e para informarse.

19.  Producir textos escritos propios da vida social da aula, como modelo de comunicar

coñecementos,  experiencias  e  necesidades  (normas,  cuestionarios,  anotacións  na

axenda...), de acordo coas características propias destes textos.

20.  Interpretar a información dos textos procedente de esquemas, gráficos e ilustracións,

e utilizar este tipo de recursos paratextuais nas creacións propias.

21.  Utilizar, de xeito dirixido, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación TIC e

os diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro, de localidade e virtuais), mostrando

91



respecto polas súas normas de funcionamento,  coa finalidade de obter  información e

modelos para a composición escrita.

22.  Compoñer textos propios dos medios de comunicación social, utilizando soportes do

ámbito escolar: rede WIFI, Notebook e páx. WEB do colexio e da localidade.

23.  Subliñar, esquematizar e resumir a información relevante de textos sinxelos.

24.  Comprender textos literarios de xéneros diversos, axeitados en canto a temática e

complexidade, e iniciarse no coñecemento da linguaxe literaria.

25.  Valorar a literatura como fonte de coñecemento da cultura propia e da doutros países.

C. CONTIDOS.

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar.

Comprensión de textos orais procedentes da radio, da televisión ou da Internet, con

especial incidencia na noticia, para obter información xeral sobre feitos e acontecementos

que resulten significativos e elaboración dun resumo.

Uso  guiado  de  documentos  audiovisuais  para  obter  e  relacionar  informacións

relevantes para aprender.

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).

Actitude  de  escoita  adecuada  e  respecto  das  de  quen  fala  sen  interrupcións

inadecuadas.

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).

Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes

orais: ton de voz, entoación, xestualidade e uso de nexos básicos.
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Produción de textos orais propios dos medios de comunicación social  mediante

simulación para ofrecer e compartir información e opinión.

Utilización de estratexias para potenciar a expresividade das mensaxes orais.

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

Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas.

Uso, dunha forma xeral,  dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas

diferenzas.

Recoñecemento das variedades lingüísticas de carácter xeográfico en textos orais,

sinalando as diferenzas fonéticas e morfolóxicas e léxicas máis evidentes.

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.

Bloque 2: Comunicación escrita: ler.

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 xogos.

Comprensión  de  información  xeral  en  textos  procedentes  dos  medios  de

comunicación social  (incluídas webs infantís)  con especial  incidencia na noticia  e nas

cartas á dirección do xornal, localizando informacións destacadas en portadas, titulares,

subtítulos, entradas.

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).

Interpretación  de  esquemas,  gráficos  e  ilustracións  relacionadas  co  contido

principal do texto que acompañan.

Subliñado, esquematización e resumo da información relevante dun texto sinxelo.

Introdución ás estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de

hipóteses, relectura...).

Uso  dirixido  das  tecnoloxías  da  información  e  das  bibliotecas  para  obter

informacións relevantes para realizar as súas tarefas.
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Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de textos en galego adaptados aos seus

intereses.

Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non literarios.

Coñecemento do funcionamento da biblioteca da aula e do centro, así como as

virtuais e participación en actividades literarias.

Mantemento adecuado e ampliación da biblioteca persoal.

Interese  polos  textos  escritos  como  fonte  de  aprendizaxe  e  como  medio  de

comunicación de experiencias.

Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de elección de temas e de

textos e de expresión das preferencias persoais.

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.

Uso, de maneira xeral, das estratexias de planificación, de textualización e revisión

como partes do proceso escritor.

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.

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.

Produción de textos relacionados co ámbito  académico para obter,  organizar  e

comunicar  información  (cuestionarios,  resumos,  informes  sinxelos,  descricións,

explicacións).

Creación de textos sinxelos utilizando a linguaxe verbal e non verbal.

Uso guiado de programas informáticos de procesamento de textos.

Utilización de elementos gráficos e paratextuais, con grao crecente de dificultade,

para facilitar a comprensión (ilustracións, subliñados, gráficos, tipografía) e ilustrar o seu

contido.

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma

ortográfica.
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Valoración da escritura como instrumento de relación social,  de obtención e de

reelaboración da información e dos coñecementos.

Bloque 4: Coñecemento da lingua.

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).

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

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.

Comparación de estruturas sintácticas elementais para observar a súa equivalencia

semántica ou posibles alteracións do significado.

Inserción e coordinación de oracións como instrumento na mellora da composición

escrita.

Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións (adición,

causa, oposición, contradición...), en relación coa composición de textos.

Identificación intuitiva do verbo e os seus complementos, especialmente o suxeito,

así como dalgúns papeis semánticos do suxeito.

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

Identificación de palabras compostas e derivadas, de sinónimos de antónimos e

palabras polisémicas de uso habitual, en relación coa comprensión e coa produción de

textos.

Valoración  da  lingua  galega  dentro  da  realidade  plurilingüe  e  pluricultural  de

España e de Europa.

Comparación entre aspectos das linguas que coñece e/ou está a aprender para

mellorar os procesos comunicativos e recoñecer as interferencias.

Bloque 5: Educación literaria.

Escoita, memorización e reprodución de textos procedentes da literatura popular

oral  galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos), así como da literatura

galega en xeral.
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Valoración  e  aprecio  do  texto  literario  galego  (oral  ou  non)  como  fonte  de

coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e

aos intereses.

Lectura guiada e expresiva de textos narrativos da literatura infantil, adaptacións

breves de obras literarias clásicas e literatura actual en diversos soportes.

Lectura guiada de poemas, de relatos e de obras teatrais sinxelas recoñecendo as

características dalgúns modelos.

Recreación  e  composición  de  poemas  e  relatos  para  comunicar  sentimentos,

emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas, recoñecendo as

características dalgúns modelos.

Dramatización e lectura dramatizada de situacións de textos literarios adaptados á

súa idade.

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.

Interese  por  coñecer  os  modelos  narrativos  e  poéticos  que  se  utilizan  noutras

culturas.

Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables que noutras

culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer outras maneiras de relacións

sociais.

D.  A ÁREA E AS COMPETENCIAS

Na  área  de  Lingua  Galega  e  Literatura  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as

competencias de xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O  desenvolvemento  desta  competencia  nesta  área  curricular  permítenos  utilizar,

interpretar e expresar con claridade situacións cotiás contendo elementos matemáticos.

Así mesmo, ofrece a posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos

variados para  poder  desenvolver  así  a  utilización  da linguaxe como instrumento  para

poder comunicarse e expresarse a diferentes niveis.
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Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en

contextos reais e en calquera materia.

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

•  Identificar  e  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,

elementos xeométricos...) en situacións cotiás.

•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

Comunicación lingüística

A expresión oral  e  a  expresión escrita  requiren dun adestramento en cada unha das

áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha

das unidades didácticas.

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas comunicativas no

uso da lingua. Será unha prioridade dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha

correcta aprendizaxe e que lle aseguren un manexo efectivo nas situacións cotiás e en

diferentes contextos nos que se encontre.

Os descritores que utilizaremos serán:

•  Comprender o sentido dos textos escritos.

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…

•  Gozar coa lectura.

•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais

para elaborar textos escritos.

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

•  Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

•  Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  nas

diversas situacións comunicativas.
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•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou

de materias diversas.

Competencia dixital

Ser competente na utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación como

instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e

xeradoras de información e coñecemento. Dende esta área faise necesario o manexo de

ferramentas dixitais para a adquisición de información transformándoa en coñecemento.

Na área de Lingua Galega e Literatura adestraremos os seguintes descritores:

•  Empregar distintas fontes para a busca de información.

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

•  Elaborar  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir  informacións

diversas

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos rodea e

os seus cambios, polo que esta competencia nos pode dar unha visión diferente dende a

perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión artística.

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

•  Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos.

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián.

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
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Competencias sociais e cívicas

A área de Lingua Galega e Literatura pídenos desenvolver  unha serie  de actitudes e

valores que nos van levar  a  saber  desenvolvernos na sociedade na que vivimos.  Os

indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores

que enunciamos a continuación:

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo

e para a resolución de conflitos.

•  Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores.

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e

potencialidades.

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

A área de Lingua Galega e Literatura esixe un proceso de ensino-aprendizaxe activo. O

enfoque comunicativo radica na necesidade de utilizar a lingua. Será necesario iniciar o

alumnado en adestrar diferentes habilidades de emprendemento como unha forma de

consolidar as diferentes ferramentas para comunicarse.

Neste caso, os descritores que cómpre adestrar son:

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

•  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos.

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais.

•  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven.

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.
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•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na

aprendizaxe  e  ser  capaz  de  continuar  aprendendo  de  xeito  cada  vez  máis  eficaz  e

autónomo de acordo a aquilo que nos formulamos. Nesta área vese a necesidade de

traballar de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar cos outros e o

gusto por aprender.

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia son:

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias

múltiples, funcións executivas…

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.

•  Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente…

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función

dos resultados intermedios.

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

•  Identificar  e  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,

elementos xeométricos...) en situacións cotiás.

•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

Comunicación lingüística

A expresión oral  e  a  expresión escrita  requiren dun adestramento en cada unha das

áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha

das unidades didácticas.

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas comunicativas no

uso da lingua. Será unha prioridade dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha

correcta aprendizaxe e que lle aseguren un manexo efectivo nas situacións cotiás e en

diferentes contextos nos que se encontre.
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Os descritores que utilizaremos serán:

•  Comprender o sentido dos textos escritos.

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…

•  Gozar coa lectura.

•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais

para elaborar textos escritos.

•  Compoñer distintos tipos de textos creativos con sentido literario.

•  Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

•  Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  nas

diversas situacións comunicativas.

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou

de materias diversas.

Competencia dixital

Ser competente na utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación como

instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e

xeradoras de información e coñecemento. Dende esta área faise necesario o manexo de

ferramentas dixitais para a adquisición de información transformándoa en coñecemento.

Na área de Lingua Galega e Literatura adestraremos os seguintes descritores:

•  Empregar distintas fontes para a busca de información.

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

•  Elaborar  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir  informacións

diversas

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
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•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos rodea e

os seus cambios, polo que esta competencia nos pode dar unha visión diferente dende a

perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión artística.

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

•  Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos.

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián.

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

A área de Lingua Galega e Literatura pídenos desenvolver  unha serie  de actitudes e

valores que nos van levar  a  saber  desenvolvernos na sociedade na que vivimos.  Os

indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores

que enunciamos a continuación:

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo

e para a resolución de conflitos.

•  Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores.

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e

potencialidades.

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

A área de Lingua Galega e Literatura esixe un proceso de ensino-aprendizaxe activo. O

enfoque comunicativo radica na necesidade de utilizar a lingua. Será necesario iniciar o

alumnado en adestrar diferentes habilidades de emprendemento como unha forma de

consolidar as diferentes ferramentas para comunicarse.

Neste caso, os descritores que cómpre adestrar son:

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

•  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos.

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais.

•  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven.

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na

aprendizaxe  e  ser  capaz  de  continuar  aprendendo  de  xeito  cada  vez  máis  eficaz  e

autónomo de acordo a aquilo que nos formulamos. Nesta área vese a necesidade de

traballar de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar cos outros e o

gusto por aprender.

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia son:

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias

múltiples, funcións executivas…

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.

•  Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente…

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
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•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función

dos resultados intermedios.

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

E. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar.

  1. Comprender  o  sentido  global  de  textos  orais  informativos  dos  medios  de

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

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

aprendizaxe.

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

  4. Manter unha actitude de escoita activa, deixando falar os demais, sen anticiparse

ao que van dicir e respectando as súas opinións.

  5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral  que se producen na aula

amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral.

  6. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, usando nexos básicos

adecuados e presentando estratexias elementais para facer comprender a mensaxe.

  7. Elaborar textos sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación.

  8. Reforzar  a  eficacia  comunicativa  das  súas  mensaxes  orais,  coa  utilización  de

elementos propios da linguaxe xestual.

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

10. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.

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

diferenzas.

12. Identificar variedades lingüísticas de carácter xeográfico en textos orais, sinalando

as diferenzas fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis evidentes.

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

Bloque 2. Comunicación escrita: ler.
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  1. Comprender,  localizar  e  seleccionar  información  explícita  en  textos  escritos  de

soportes variados (webs infantís, libros, carteis…).

  2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de gráficos,

esquemas sinxelos e ilustracións en textos.

  3. Realizar  o  subliñado  das  ideas  principais  dun  texto  sinxelo  e  esquematizar  e

resumir o seu contido.

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

  5. Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  para  obter  información  necesaria  para  a

realización das súas tarefas.

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

  7. Coñecer  o  funcionamento  da  bibliotecas  de  aula,  centro,  así  como as  virtuais,

colaborando no seu coidado e mellora, e participar en actividades literarias.

  8. Ter interese por ter unha biblioteca propia.

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

comunicación.

10. Amosar  certa  autonomía  lectora  e  capacidade  de  selección  de  textos  do  seu

interese, así como ser quen de expresar preferencias.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

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

texto.

  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.

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

información.

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

  5. Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.

  6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos.
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  7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua

escrita como medio de comunicación.

Bloque 4. Coñecemento da lingua.

  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.

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

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

  3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como construír correctamente

as oracións desde o punto de vista sintáctico, nas producións orais e escritas.

  4. Recoñecer e empregar os conectores básicos.

  5. Identificar intuitivamente o suxeito e o predicado, así como o papel semántico do

suxeito, para mellorar a comprensión e a produción de textos.

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

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

palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos.

  8. Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e

de Europa.

  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.

Bloque 5. Educación literaria.

  1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular

galega, así como da literatura galega en xeral.

  2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,  adaptacións breves de obras

clásicas e literatura actual, en diferentes soportes.

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

  4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos.
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  5. Participar  activamente  en  dramatizacións  de  situacións  e  de  textos  literarios

adaptados á súa idade.

  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.

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

culturais.

F. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar.

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

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

  1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral.

  2.1. Accede  de  xeito  guiado  a  documentos,  audiovisuais  e  dixitais  para  obter  a

información necesaria para realizar traballos ou completar información.

  3.1. Participa nunha conversa entre iguais,  comprendendo o que di  o  interlocutor  e

intervindo coas propostas propias.

  3.2. Segue unha exposición da clase e extrae o sentido global.

  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.

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

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

  4.2. Respecta as opinións da persoa que fala.

  5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.

  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.

  5.3. Emprega unha postura e xesto adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a

súa comprensión.

  5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e volume.
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  5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

  6.1. Planifica e elabora un discurso oral  coherente, na secuencia de ideas ou feitos

utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

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

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

lingua galega.

  7.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación.

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

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

10.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada

acto comunicativo.

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

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

12.1. Identifica  diferenzas  fonéticas  e  morfolóxicas  moi  evidentes  en  textos  orais

caracterizados pola súa orixe xeográfica.

12.2. Valora por igual as distintas variedades xeográficas da lingua galega e o estándar

como variante unificadora.

13.1. Identifica  o  uso  oral  da  lingua  galega  con  diversos  contextos  profesionais:

sanidade, educación, medios de comunicación, todo tipo de comercios.

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

descoñecidas.

Bloque 2: Comunicación escrita: ler.

   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.

  1.2. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á

súa idade.

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

súa idade.
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  1.4. Interpreta personificacións, hipérboles e ironías evidentes, en textos de dificultade

adecuada á súa idade.

  1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión

(repeticións, sinónimos, anáforas pronominais sinxelas).

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

textos.

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

momento.

  2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral,  a información de gráficos, esquemas

sinxelos e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que acompañan.

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

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

  3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.

  4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose

do título e as ilustracións.

  4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión,  cando é

preciso.

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

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

  6.1. Descodifica sen dificultade as palabras.

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

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

dificultade.

  6.4. Fai lecturas dramatizadas de textos.

  7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e

colabora no seu coidado e mellora.

  7.2. Identifica o funcionamento da biblioteca de aula, de centro, así como as virtuais e

colabora no seu coidado e mellora.

  7.3. Participa en actividades literarias do centro.
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  8.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros.

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

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

interese.

10.2. Expresa, de maneira sinxela, 110pinión e valoracións sobre as lecturas feitas.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

  1.1. Planifica  a  elaboración  do  texto,  antes  de  comezar  a  escribir,  xerando  ideas,

seleccionando e estruturando a información.

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

  1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación.

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

morfosintaxe.

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

elabora borradores.

  1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

  2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando

modelos: correos electrónicos, cuestionarios, normas, avisos, instrucións…

  2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos e publicitarios.

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

guión establecido.

  2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión.

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

ou dos medios de comunicación.

  3.1. Elabora  por  escrito  textos  moi  sinxelos  do  ámbito  académico  (cuestionarios,

resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar

información.

  4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal.

  5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.
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  6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e paratextuais (ilustracións, subliñados, gráficos e

tipografía) para facilitar a comprensión dos textos e ilustrar o seu contido.

  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.

  7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e como medio de obtención e

coñecemento.

Bloque 4. Coñecemento da lingua.

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

palabras e sílabas.

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

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

das átonas.

  1.4. Identifica diferentes clases de palabras nun texto.

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

  2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación.

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

escritas.

  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.

  3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.

  3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións.

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

átono.

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

contradición...

  5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o papel semántico do suxeito.
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  5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, especialmente o suxeito, en

oracións.

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

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

palabras.

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

  8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de

España e de Europa.

  9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a

aprender.

  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.

Bloque 5. Educación literaria.

  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.

  1.2 Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento da

nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

  2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de

obras clásicas e literatura actual, en diferentes soportes.

  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.

  3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e

teatro.

  4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar

sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas.

  5.1. Participa  activamente  en  dramatizacións  de  situacións  e  de  textos  literarios

adaptados á súa idade.

  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.
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  7.1. Amosa  curiosidade  por  coñecer  outros  costumes  e  formas  de  relación  social,

respectando e valorando a diversidade cultural.

G. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Recollidos no apartado 8 da programación.

H. MÍNIMOS ESIXIBLES

    Os mínimos esixibles ou ensinanzas mínimas aquí expostos están baseados no

Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro (BOE 1 de marzo de 2014),  polo que se

establece o currículo básico de la Educación Primaria e no DECRETO 105/2014, do 4 de

setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  primaria  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.

Para 4º de primaria serán:

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula.

Producir textos orais e escritos a partir de textos preexistentes da literatura oral popular

(refráns, ditos, lendas, contos, adiviñas, cancións, etc.) co ritmo e entoación adecuados.

Buscar,  localizar  e  seleccionar  información  explícita  en  textos  escritos  de  soportes

variados.

Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e

expoñer opinións, emocións, informacións, etc.

Ler con expresividade textos de diversa tipoloxía con fluidez e precisión, atendendo a

entoación,  intensidade  de  voz,  ritmo  e  velocidade,  adecuados  ás  diversas  situacións

funcionais da lectura en voz alta.

Usar as bibliotecas de aula e do centro.

Empregar a terminoloxía lingüística e gramatical básica.

Establecer relacións entre as diversas linguas.
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MATEMÁTICAS

A. INTRODUCIÓN

    Dende a necesidade do home de contar, medir e clasificar, as Matemáticas foron

evolucionando ata constituír un conxunto dinámico, en permanente desenvolvemento, de

modelos  e  procedementos  de  análise,  de  cálculo,  de  medida  e  de  estimación  das

relacións  que  poden  existir  entre  as  diferentes  situacións  que  se  nos  presentan  na

realidade.

     A programación que segue  a continuación vai dirixida á Área de las Matemáticas

na etapa de Primaria. Esta etapa debe contribuír, fundamentalmente, o desenvolvemento

das  capacidades  de  comunicación,  pensamento  lóxico  e  coñecemento  da  contorna

natural e social. Para iso é importante que nenos e nenas de Primaria atopen sentido ao

que fan e ao momento no que o fan, seguindo un proceso continuo que irá do máis simple

á máxima complexidade. Con esta perspectiva o alumnado pode ter máis desenvolvida a

súa personalidade e integración no entorno, polo que é importante todos desenvolvan

unha actitude positiva cara as Matemáticas. Para isto hai que secuenciar adecuadamente

o que se vai ensinar, os obxectivos que se pretenden acadar.

 Que debemos facer dentro da aula? Tendo en conta que as matemáticas son unha

ferramenta  útil  para  o  estudo  das  diferentes  áreas  de  currículo,  partiremos  dos

coñecementos que xa posúe o alumnado, das súas posibilidades, da diversidade, do seu

desenvolvemento integral e do entorno.

    O noso  papel como mestres é de axudalos e darlles a oportunidade de construír,

elaborar  e  experimentar  a  súa  aprendizaxe  para  que  sexa  significativa.  Se  unha

aprendizaxe  non  é  significativa,  non  estará  a  gusto  e  non  terá  a  oportunidade  de

desenvolver  as   súas  capacidades.  Debemos  dirixir  o  noso  esforzo  esforzo  ao

desenvolvemento das capacidades de desarrollo do pensamento lóxico e a capacidade de

razoamento,  de  percepción,  de  visualización  espacial  ede  creatividade.
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B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA

1. Utilizar a resolución de problemas de forma eficaz tanto en procesos   matemáticos

como  en  situacións  da  vida  diaria,  reflexionando  sobre  os  distintos  pasos  a  seguir,

realizando os cálculos necesarios e aplicándoo como estratexia para afrontar calquera

tipo de situación.

2. Facer predicións baseándose en procedementos matemáticos a través da descrición,

análise  e  elaboración  de  conclusións  en  contextos  matemáticos  aplicando  o  método

científico.

3. Desenvolver habilidades persoais para afrontar as tarefas matemáticas evitando os

bloqueos e inseguridades e reflexionando sobre as decisións que se deben tomar.

4.  Manexar  os  recursos  tecnolóxicos  para  afrontar  os  diferentes  retos

matemáticos que se formulen en canto ao tratamento da información ou apoio ao proceso

de adquisición dos coñecementos.

5.  Dominar  a  lectura,  escritura  e  ordenación  dos  números  naturais  no  seu  uso  nos

distintos procedementos matemáticos.

6. Utilizar fraccións na interpretación e resolución de problemas en contextos reais.

7.  Manexar  as  habilidades  básicas  de  cálculo  na  aplicación  dos  coñecementos

traballados.

8. Utilizar o cálculo mental na resolución de problemas.

9. Usar distintos instrumentos e unidades de medidas na medición de    ángulos.

10. Resolver problemas da vida real coas magnitudes e medidas traballadas.

11. Interpretar e elaborar información a través da representación espacial valorando as

expresións artísticas baseadas nas nocións xeométricas básicas traballadas.

12. Coñecer e clasificar  os distintos corpos xeométricos a través da manipulación e a

observación.

13.  Dominar  o  trazo  de  rectas  e  circunferencias  no   entorno  recoñecendo  diferentes

formas de representación.

14. Expresar de forma complexa ou incomplexa as medidas de lonxitude, capacidade ou

peso.

15. Recoñecer a simetría axial nalgunhas figuras e trazar o seu eixe de simetría.
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16. Debuxar  o círculo e a circunferencia e identificar os seus elementos.

17.  Utilizar  e  elaborar  gráficos  e  pictogramas  para  representar  os  datos  dados  nun

problema.

18. Interpretar un esbozo ou plano e situar os puntos dados nun plano.

19. Operar, comparar e ordenar fraccións de igual denominador.

20. Usar as unidades de medida da lonxitude, capacidade e peso apropiadamente.

21. Coñecer e usar apropiadamente o sistema sexaxesimal e os  instrumentos de medida

de  tempo.  

22.  Ler e escribir cantidades de diñeiro utilizando o símbolo € e a abreviatura cént.

23.  Identificar os símbolos básicos no sistema de numeración romano.

24. Ler, usar e escribir números ordinais en contextos reais para indicar a posición dun

elemento nunha serie ou unha relación de orde entre varios elementos.

C. CONTIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas.

Planificación  do  proceso  de  resolución  de  problemas:  Análise  e  comprensión  do

enunciado.

Estratexias  e  procedementos  postos  en  práctica:  facer  un  debuxo,  unha  táboa,  un

esquema da situación, ensaio- error razoado, operacións matemáticas adecuadas, etc.

Resultados obtidos.

Formulación  de  pequenas  investigacións  en  contextos  numéricos,  xeométricos  e

funcionais.

Acercamento  ao  método  de  traballo  científico  mediante   estudo  de  algunhas

características e a súa práctica en situacións sinxelas.

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as

dificultades propias do traballo científico.

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para obter información,

realizar cálculos numéricos, resolver problemas e presentar resultados.
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Integración  das  Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación  no   proceso  de

aprendizaxe.

Bloque 2. Números

Números enteiros, decimais e fraccións: Nome e grafía dos números de ata sete cifras.

O sistema de numeración Decimal: valor posicional das cifras.

A centena de millar.

O número decimal.

Os números decimais: valor de posición.

Redondeo de números decimais ás unidades e ás décimas.

Os números romanos.

Os números ordinais.

Número fraccionario.

Relación entre fracción e número decimal.

Estimación de resultados.

Comprobación de resultados mediante estratexias aritméticas.

Ordenación de conxuntos de números de distinto tipo.

O sistema sesaxesimal e  lectura de reloxos analóxicos e dixitais.

O uso das moedas e billetes do sistema euro.

Operacións:

 Relación entre suma e resta, propiedade conmutativa e asociativa.

 Multiplicación por un número de tres cifras.

Propiedade conmutativa, asociativa e distributiva.

A proba da división.

División con ceros no cociente.

Descomposición polinómica.

Resolve  problemas con cantidades de diñeiro. Suma e resta cantidades de diñeiro.
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Operacións con números decimais.

A división.

Uso da paréntese.

Xerarquía de operacións.

Operacións co sistema sesaxesimal.

Cálculo:

Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división de números

decimais.

Automatización dos algoritmos.

Descomposición, de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa.

Calcula o tempo que falta ou  transcorrido dende una hora determinada.

Resolve  problemas con cantidades de diñeiro. Suma e resta cantidades de diñeiro.

Uso dos gráficos e táboas de rexistro para calcular a solución a problemas dados.  

Utilización do sistema sesaxesimal para medir o tempo en situacións da vida real.

Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

Operacións con cantidades de diñeiro.

Bloque 3. Medidas.

Unidades do Sistema Métrico Decimal.

Lonxitude, capacidade, peso.

Expresión  dunha  medida  de  lonxitude,  capacidade  ou  masa,  en  forma  complexa  e

incomplexas.

Comparación e Ordenación de medidas dunha mesma magnitude.

Sumar e restar medidas de lonxitude, capacidade, masa.

Explicación oral e escrita do proceso seguido e da estratexia utilizada en calquera dos

procedementos utilizados.

Resolución de problemas de medida referidas a situacións da vida real.

Medida de ángulos. O ángulo como medida dun xiro ou abertura.
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Unidades do Sistema Sesaxesimal.

Comparación e Ordenación de medidas de tempo.

Usar medidas de tempo complexas e incomplexas para resolver problemas.

Unidades do Sistema Monetario Euro.

Bloque 4. Xeometría.

A situación no espazo, distancias, ángulos e xiros: Descrición de posicións e movementos

nun contexto topográfico.

Eixes de coordenadas.

As liñas como recorrido: rectas e curvas, intersección de rectas e rectas paralelas.

Formas planas e espaciais: Identificación de figuras espaciais da vida cotiá.

Os corpos xeométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides e cilindros.

Os polígonos e os seus elementos.

Descrición da forma de obxectos utilizando vocabulario xeométrico básico.

Construción de figuras xeométricas de corpos xeométricos a partir dun desenrolo.

Exploración de formas xeométricas elementais.

Comparación e clasificación de corpos xeométricos utilizando diversos criterios.

Regularidades e simetrías.

Transformacións métricas: translacións e simetrías.

Bloque 5. Estatística e probabilidade.

Táboas de frecuencia e gráficos.

Recollida e rexistro de datos.

Lectura e interpretación de táboas de datos

Representación en diagramas de barras e pictogramas.

D. A ÁREA E O DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS

    Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias

de maneira sistemática facendo pé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e   tecnoloxía
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    Os obxectivos curriculares da área así como criterios de avaliación e estándares de

aprendizaxe  cobren  os  aspectos  básicos  desta  competencia  no  uso  de  elementos

matemáticos  e  resolución  de  problemas  así  como  de  comprensión  e  aplicación  dos

métodos  científicos.  Así  mesmo,  engadiremos  algúns  aspectos  máis  que  os

complementen,  como pode ser  o  cuidado do medio  ambiente  para  a  boa xestión  de

recursos  materiais  ou  hábitos  saudables  dende  o  centro  de  interese  formulado  nas

unidades.

    Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:

•  Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa.

•  Tomar  conciencia  dos  cambios  producidos  polo  home  na  contorna  natural  e  as

repercusións para a vida futura.

•  Desenvolver  e promover hábitos de vida saudable en canto a alimentación e o exercicio

físico.

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

•  Identificar  e  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,

elementos xeométricos…).

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en

contextos reais e en calquera área.

•  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.

 Comunicación lingüística

    A comprensión escrita así como a expresión oral e escrita deben ser adestradas dende

todas as áreas, pois son parte dos aspectos competenciais transversais. Para isto, en

cada unidade didáctica, adestraremos algún descritor de cada un destes indicadores.

     Os descritores que priorizaremos serán:

•  Comprender o sentido dos textos escritos.

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…

•  Expresar oralmente, de maneira ordenada e clara, calquera tipo de información.

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais

para elaborar textos escritos.
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•  Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor…

•  Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  nas

diversas situacións comunicativas.

Competencia dixital

    No decreto do currículo do Ministerio de Educación queda clara a necesidade de

traballar de maneira transversal en todas as áreas as tecnoloxías da información e da

comunicación audiovisual. Para isto, na área de Matemáticas, traballaremos os seguintes

descritores da competencia:

•  Empregar distintas fontes para la procura de información.

•  Elaborar  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

    Conciencia e expresións culturais

    Dende a  área de Matemáticas  podemos contribuír  a  esta  competencia  dende  la

interculturalidade e respecto por crenzas e pensamentos diferentes e a expresión artística

con sentido estético na realización de traballos.

     Tomamos como referencia os seguintes descritores:

•  Mostrar respecto cara as obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotiá.

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

    Competencias sociais e cívicas

     As competencias sociais e cívicas encerran a comprensión e a aplicación de dereitos e

deberes  dos  cidadáns  nun  Estado  democrático.  Traballar  cos  compañeiros,  convivir,

compartir  coñecemento,  participar  na  xestión  do  grupo,  propoñer,  colaborar…  son

aspectos desta competencia que podemos destrarr desde el área.

Porase o acento nos seguintes descritores:
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•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situaciónss de convivencia e traballo

e para a resolución de conflitos.

•  Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores.

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e

potencialidades.

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor

    Desenvolver  a  autonomía persoal,  o  liderado na xestión  de grupos de traballo  e

estimular  a  creatividade  son  aspectos  facilmente  abordables  dende  calquera  área  no

traballo diario e mediante la proposta de traballo en grupos colaborativos.  

      Traballaremos sobre os descritores:

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

•  Ser constante no traballo, superando as dificultades.

•  Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza en  acadar obxectivos.

•  Priorizar a consecución de obxectivos de grupo a intereses persoais.

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

     Aprender a aprender

     A  competencia  aprender  a  aprender  toma  especial  relevancia  nunha  área  coa

finalidade de xerar procesos de pensamento eficaces para resolver problemas.. Ademais,

unha das maiores dificultades que atopamos na súa aprendizaxe é a pouca conciencia

sobre a aprendizaxe e a pouca confianza nas capacidades persoais para enfrontala.

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

•  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
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•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigurosa dos contidos.

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes.

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

E. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas.

  1. Expresar  verbalmente  de  forma razoada  o  proceso  seguido  na  resolución  dun

problema.

  2. Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de  resolución  de  problemas,

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

  3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e

leis  matemáticas,  en  contextos  numéricos,  xeométricos  e  funcionais,  valorando a  súa

utilidade para facer predicións.

  4. Profundar  en  problemas  resoltos,  formulando  pequenas  variacións  nos  datos,

outras preguntas, etc.

  5. Elaborar  e  presentar  pequenos  informes  sobre  desenvolvemento,  resultados  e

conclusións obtidas no  proceso de investigación.

  6. Identificar  e  resolver  problemas  da  vida  cotiá,  adecuados  ao  seu  nivel,

establecendo conexións entre a realidade e as Matemáticas e valorando  a utilidade dos

coñecementos matemáticos adecuados para a resolución de problemas.

  7. Coñecer algunhas características do método de traballo científico en contextos de

situacións problemáticas a resolver.

  8. Planificar  e  controlar  as  fases  do  método  de  traballo  científico  en  situacións

adecuadas ao nivel.

  9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao facer matemático.

10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.
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11. Reflexionar  sobre  as  decisións  tomadas,  aprendendo  para  situacións  similares

futuras.

12. 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  dos

mesmos.

13. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o cálculo, para

coñecer os principios matemáticos e resolver problemas.

Bloque 2. Números

1. Ler, escribir e ordenar, os números naturais de ata sete cifras, interpretando o valor

posicional  de  cada  unha  de  elas,  comparando  e  ordenándoos  polo  valor  posicional,

utilizándoos na interpretación e resolución de problemas en contextos reais.

2. Ler, escribir e ordenar números romanos, utilizándoos na interpretación e resolución de

problemas en contextos reis.

 3. Ler, escribir e ordenar fracciones e números decimais, utilizándoos na interpretación e

resolución de problemas en contextos reais.

 4. Realizar cálculos numéricos básicos coas operacións de suma, resta, multiplicación

utilizando diferentes estratexias e procedementos.

 5.  Coñecer,  elaborar  e  utilizar  estratexias  básicas  de  cálculo  mental  e  aplicalas  á

resolución de problemas.

 6. Identificar e diferenciar as divisións exactas e inexactas e recoñecer  as relacións

existentes entre os seus termos.

Bloque 3. Medidas.

  1. Identificar e escoller as unidades e instrumentos de medida máis adecuados para

medir ángulos.

  2. Interpretar con sentido textos numéricos e resolver problemas da vida cotiá

relacionados coas medidas e magnitudes.

  3. Aplicar as equivalencias e realizar transformacións dunhas unidades a outras.

  4. Saber expresar unha unidade de forma complexa e incomplexa.
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Bloque 4. Xeometría.

1. Describir unha representación espacial (esboz, rueiros, planos sinxelos…), interpretar e

elaborar  informacións referidas a situacións e movementos (seguir  un recorrido dado,

indicar  unha  dirección)  e  valorar  expresións  artísticas,  utilizando  como  elementos  de

referencia as nocións xeométricas básicas (situación, aliñamento, movementos).

  2.  Recoñecer  e  describir  formas e  corpos  xeométricos  do espazo (cubos,  prismas,

cilindros,  esferas),  a  través da manipulación e a observación,  e realizar  clasificacións

segundo diferentes criterios.

  3. Recoñecer e representar as posibles posicións de rectas na contorna.

  4. Recoñecer e representar posicións relativas de rectas e circunferencias.

  5. Construír corpos xeométricos a partir do debuxo que representa o desenvolvemento

dun corpo xeométrico sinxelo.

Bloque 5. Estatística e probabilidade.

1. Interpretar textos numéricos, resolver problemas. Recoller datos utilizando técnicas de

reconto, rexistrar ordenando os datos atendendo a criterios de clasificación e expresando

o resultado en forma de táboa o gráfica.

  2. Formular e resolver problemas que impliquen recollida, representación e análise de

datos.

F. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas.

  1.1.   Progresa  na  comunicación  verbal  de  forma  razoada  do  proceso  seguido  na

resolución  dun problema de Matemáticas ou en contextos da realidade.

  2.1.  Progresa na análise e comprensión do enunciado dos problemas (datos, relacións

entre os datos, contexto do problema).

  2.2.  Progresa na utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na

resolución de problemas.

  2.3.   Progresa na reflexión sobre o proceso de resolución de problemas:  revisa as

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no

contexto da situación, busca outras formas de resolución, etc.
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  2.4.  Progresa na realización de estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados

dos  problemas  a  resolver,  contrastando  a  súa  validez  e  valorando  a  súa  utilidade  e

eficacia.

  2.5.   Progresa  na  identificación  e  interpretación  de  datos  e  mensaxes  de  textos

numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, folletos publicitarios, rebaixas…).

  3.1.   Progresa  na   identificación  de  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en

situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais.

  3.2.  Progresa na realización de predicións sobre os resultados esperados, utilizando os

patróns e leis atopados, analizando a súa idoneidade e os errores que se producen.

  4.1.   Progresa  na  profundización  en  problemas  unha  vez  resoltos,  analizando  a

coherencia ea solución e buscando outras formas de resolvelos.

  4.2.  Progresa na formulación de novos problemas, a partir  dun resolto:  variando os

datos,  propoñendo  novas  preguntas,  conectándoo  coa  realidade,  buscando  outros

contextos, etc.

  5.1.  Progresa na elaboración de informes sobre o proceso de investigación realizado,

expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas.

  6.1.   Progresa  na  práctica  do  método  científico,  sendo  ordenado,  organizado  e

sistemático.

  6.2.  Progresa na planificación do proceso de traballo con preguntas axeitadas.

  7.1.  Progresa na realización de estimacións sobre os resultados esperados e contrasta

a súa validez, valorando os pros e os contras do seu uso.

  8.1.  Progresa na elaboración de conxecturas e busca argumentos que as validen ou as

refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos, xeométricos ou funcionais.

  9.1.   Recoñece,  desenvolve  e  amosa  actitudes  adecuadas  para  o  trabalo  en

Matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada.

  9.2.   Formula  a  resolución  de  retos  e  problemas coa  precisión,  esmero e  interese

adecuados ao seu nivel educativo e á dificultade da situación.

  9.3.  Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias adecuadas para cada

caso.
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  9.4.  Habitúase ao plantexamento de preguntas e á busca de respostas adecuadas,

tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

  9.5.   Progresa  na  aplicación  de  estratexias  de  razoamento  para  crear  e  investigar

conxecturas e construír e defender argumentos.

10.1.    Progresa  na   toma  de  decisións  nos  procesos  de  resolución  de  problemas

valorando as consecuencias das mesmas e a súa utilidade.

11.1.  Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando as

ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares, etc.

12.1.  Progresa na utilización de ferramentas tecnolóxicas para la realización de cálculos

numéricos, para aprender e para resolver problemas.

12.2.  Progresa na utilización da calculadora para a realización de cálculos numéricos,

para aprender e para resolver problemas.

Bloque 2. Número

  1.1.  Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida coti, números (naturalis de ata

sete cifras), interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

  1.2.   Le,  escribe,  ordena,  compara,  representa  na  recta  numérica,  descompón,  e

redondea números naturais.

  2.1.  Utiliza os números decimais e fraccionarios sinxelos para interpretar e intercambiar

información en contextos da vida cotiá.

  2.2.  Redondea números decimais á unidade e á décima.

  2.3.  Descompón números decimais atendendo ao valor posicional das súas cifras.

  2.4.  Le e escribe fraccións básicas.

  2.5.  Compara fracciones de igual denominador.

  2.6.  Interpreta o significado de fracciones sinxelas en textos numéricos da vida diaria.

  2.7.  Aplica a relación entre fracción e número decimal, á ordenación de fracciones.

  2.8.   Resolve  situacións  da  vida  diaria,  interpretando  diferentes  tipos  de  números

segundo  o  seu  valor,  comparando  e  intercalando  números  escritos  de  diferentes

maneiras.
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  2.9.  Le, escribe, ordena, compara e aplica o sistema sesaxesimal en contextos da vida

cotiá.

2.10.  Le, escribe e usa números romanos en contextos da vida real.

2.11.  Le e escribe números ordinais e utilízaos en contextos reais para indicar a posición

dun elemento nunha serie.

Operacións:

  3.1.  Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división

con distintos tipos de números, estimando a coherencia dos resultados en contextos de

resolución de problemas e en situacións cotiás

  3.2.  Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador.

  3.3.  Realiza operacións con números decimais.

  3.4.  Ordena elementos usando os números ordinais.

  3.5.  Aplica a xerarquía das operacións e os usos do paréntese.

  3.6.  Coñece e usa a multiplicación de números naturais e  a suma, resta e multiplicación

de números decimais, así como os correspondentes algoritmos.

  3.7.  Coñece as reglas da numeración romana e realiza operacións de equivalencia co

decimal.

  3.8.  Realiza operacións dentro do sistema monetario do euro.

  3.9.  Integra o uso do paréntese valorando as súas posibilidades.

  3.10.Respecta a xerarquía de operacións en todos os casos de expresións combinadas.

  3.11.Utiliza as diferentes formas de medir o tempo e as súas unidades correspondentes

para resolver problemas.

Cálculo:

 3.12.Realizar  operacións  e  cálculos  numéricos  mediante  diferentes  procedementos,

incluído  o cálculo mental, en situacións de resolución de problemas.

  3.13.Opera cos números recoñecendo a xerarquía das operacións.

  3.14.Utilizar  as  estratexias  persoais  e  os  diferentes  procedementos  que  se  utilizan

segundo a natureza do cálculo a realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, estimación,

calculadora), decidindo sobre o uso máis adecuado.
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  3.15.Elabora e  usa estratexias de cálculo mental.

  3.16.Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

  3.17.Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta.

  3.18.Opera coas unidades do euro.

  3.19.Opera coas unidades do sistema sesaxesimal.

  4.1.  Resolve problemas realizando dúas operacións con números naturais, utilizando

diferentes  estratexias e  procedementos,  realizando cálculo mental,  algorítmico ou con

calculadora.

  4.2.   Progresa  na  reflexión  sobre  o  proceso  aplicado  á  resolución  de  problemas:

revisando  as  operacións  utilizadas,  as  unidades  dos  resultados,  comprobando  e

interpretando as solucións no contexto, buscando outras formas de resolvelos.

  4.3.   Progresa  no  uso da  calculadora  para  resolver  problemas ee  para  comprobar

resultados tendo en conta as normas de funcionamento.

Bloque 3. Medidas.

 1.1.  Selecciona o instrumento e as unidades en función da orde  de magnitude, para

realizar medicións con instrumentos sinxelos (regra, metro, balanza, reloxos…).

  1.2.   Utiliza,  en  contextos  reais,  as  medidas máis  usuais  de  lonxitude,  peso/masa,

capacidade, tempo, moedas e billetes, elixindo a máis adecuada á situación.

  1.3.  Compara e ordena unidades e cantidades dunha mesma magnitude, realizando

conversións das máis usuais.

  1.4.  Interpreta con sentido textos numéricos da vida cotiá relacionados coas medidas e

magnitudes.

  1.5.  Estima medidas de obxectos e resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos,

capacidades, tempos) en situacións d vida cotiá..

  1.6.   Resolve problemas de medida explicando o significado dos datos,  a situación

proposta, o proceso seguido e as solucións obtidas.

  2.1.  Recoñece o ángulo como medida dun xiro ou abertura.

  2.2.  Mide ángulos utilizando instrumentos convencionais.

  2.3.  Realiza medidas de ángulos co transportador.
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  3.1.   Interpreta  con  sentido  textos  numéricos  e  resolve  problemas  da  vida  cotiá

relacionados coas medidas e magnitudes.

Bloque 4. Xeometría.

  1.1.  Observa, Identifica e describe situacións da vida cotiá nas que é necesario utilizar

nocións de orientación e representación espacial cunha linguaxe adecuada.

  1.2.  Localiza puntos utilizando coordenadas cartesianas.

  1.3.  Interpreta e describe a posición dun obxecto, rúa, persoa… situada nun espazo real

ou esbozo, mapa, un plano…, utilizando as propiedades xeométricas como elementos de

referencia.

  1.4.  Interpreta e describe movementos e recorridos realizados  nun espazo real, un

esbozo, un rueiro, un plano…, utilizando as propiedades xeométricas como elementos de

referencia.

  1.5.  Identifica y representa posicións, movementos y recorridos sobre un espazo real o

un texto xeométrico sinxelo (croques, plano), a partir de explicacións de outras persoas.

  1.6.  Identifica e reproduce manifestacións artísticas que inclúen simetrías e translacións.

  2.1.  Identifica figuras espaciais en formas de obxectos da vida cotiá.

  2.2.  Describe corpos xeométricos a partir da manipulación e a observación dos seus

elementos característicos, utilizando un vocabulario xeométrico apropiado.

  2.3.  Compara e clasifica figuras utilizando diversos criterios libremente elixidos.

  2.4.  Recoñece unha figura espacial a partir da manipulación e dunha descrición verbal.

  2.5.  Utiliza instrumentos de debuxo necesarias para  a construción e exploración de

formas xeométricas.

  2.6.   Resolve  problemas  xeométricos  aplicando  os  conceptos  e  procedementos

traballados.

  3.1.  Recoñece e representa as posibles posicións de rectas no entorno: horizontais,

verticais e oblicuas

  3.2.   Recoñece e representa as posibles posicións de rectas no entorno, paralelas,

concorrentes e perpendiculares.

Bloque 5. Estatística e probabilidade.
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  1.1.  Recompila datos e informacións da vida diaria e elabora táboas de dobre entrada e

gráficas sinxelas, ordenando e comunicando de maneira adecuada a información.

  1.2.  Formula e resolve problemas a partir da interpretación de datos presentados en

forma de táboas de frecuencia e gráficas de barras e de liñas.

  1.3.  Aplica os coñecementos a situacións a vida cotiá e identifica situaciones do seu

entorno onde sexan útiles.

G. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Recollidos no apartado 8 da programación
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H.  ENSINANZAS MÍNIMAS

     Os mínimos esixibles ou ensinanzas mínimas aquí expostos están baseados no  Real

Decreto 126/2014, de 28 de febreiro (BOE 1 de marzo de 2014), polo que se establece

o  currículo  básico  de  la  Educación  Primaria  e  no  DECRETO  105/2014,  do  4  de

setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  primaria  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.

Para 4º de primaria serán:   

•Lectura, escritura, composición e descomposición de números de incluso seis e sete

cifras.  Comparación e ordenación de números.

•Calcular sumas, restas, multiplicacións e divisións por dúas cifras.

•Traballar as operacións básicas de sumas e restas de fraccións con igual denominador.

•Operar con números decimais.

•Traballar con múltiplos e submúltiplos das principais magnitudes.

•Coñecer  e ser capaz de representar rectas e ángulos utilizando instrumentos adecuados

(compás, transportador, regra…)

•Traballar as translacións e xiros en figuras xeométricas.

•Coñecer os elementos e as clases  principais dos corpos xeométricos.

•Interpretar diferente tipo de información en diferentes tipos de gráficos.

•Resolver problemas coas operacións estudadas.
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