
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CEIP SAGRADA FAMILIA 

 
4º curso de Educación Primaria 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA E LINGUA GALEGA 
 
 

BLOQUE 1. :COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras sinxelas a partir do seu contexto de 

uso. 

Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade 

para expresarse con progresiva precisión 

nos diferentes contextos de 

comunicación 

CCL 

Diferencia polo contexto o significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas 

en textos significativos. 

CCL 

. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 

textos orais sinxelos. 

. Comprende de forma global a 

información xeral de textos orais de uso 

habitual,do ámbito ecoslar e social, 

identifica o tema e selecciona as ideas 

principais. 

CCL 

CAA 

. Recoñece a tipoloxía de textos orais 

sinxelos de diversa tipoloxía atendendo á 

forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos) e a 

súa intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos). 

CCL 

CAA 

Responde preguntas correspondentes á 

comprensión literal. 

CCL 

 
BLOQUE 2. :COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Producir textos seguindo un modelo con 

diferentes intencións comunicativas, 

cohesivas de xeito elemental, aplicando as 

regras ortográficas de nivel e coidando a 

presentación. 

Escribe, con axuda e en diferentes 

soportes, textos sinxelos propios da vida 

cotiá, do ámbito escolar e social, 

utilizando elementos de cohesión básicos: 

noticias, contos, folletos informativos, 

narracións, textos científicos, anuncios 

publicitarios, receitas, instrucións, 

normas…. 

CCL 

CD 

CAA 

 Escribe, con axuda e en diferentes 

soportes, textos sinxelos propios da vida 

cotiá, do ámbito escolar e social. 

CCL 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario , así como as 

regras de ortografía para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a gramática 

(categorías gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das palabras e 

campos semánticos), así como as regras 

de ortografía para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

CCL 

 Utiliza con corrección os tempos verbais: 

presente, pasado e futuro, ao producir 

textos orais e escritos. 

CCL 

 . Diferenza familias de palabras. CCL 

 
 
 
 
 

BLOQUE 4:COÑECEMENTO DA LINGUA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua 

. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, 

polisémicas, frases feitas, na expresión 

oral e escrita 

CCL 

Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

Clasifica e usa os tipos de nomes para 

elaborar textos escritos sinxelos 

CCL 

 Aplica as normas de concordancia de 

xénero e número, na expresión oral e 

escrita, así como as normas de 

acentuación e signos de puntuación. 

CCL 

 
 
 

 
BLOQUE 5:EDUCACIÓN LITERARIA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Valorar os recursos literarios da tradición 

oral: poemas, cancións, contos, refráns e 

adiviñas. 

Valora os recursos literarios da tradición 

oral: poemas, cancións, contos, refráns e 

adiviñas. 

CCL 

CCEC 



 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

. Identificar e resolver problemas da vida 

cotiá, axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as matemáticas 

e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados para a resolución de 

problemas. 

Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamentona 
resolución de problemas. 

CMCT 

CAA 

. Profunda en problemas unha vez 
resoltos, analizando a coherencia da 
solucióne buscando outras formas de 
resolvelos. 

CMCT 

 
CAA 

CSIEE 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamen- 

tos apropiados, en distintos tipos de números 

(naturais, fraccións). 

Le, escribe e ordena en textos numéricos 

e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

CLL 

Interpretar diferentes tipos de números se- 

gundo o seu valor 

Descompón, compón e redondea 

números naturais, interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 



Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en situacións da 

vida cotiá. 

. Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación 
e división (de ata dúas cifras) con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas e 
en situacións cotiás 

 

Interpretar números naturais segundo o 

seu valor, en situacións da vida cotiá. 

Constrúe series numéricas, 
ascendentes e descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a partir calquera 
número e de cadencias 5, 25 e 50 a 
partir de múltiplos de 5,25 
e 50 

CMCT 

Elabora e emprega estratexias de cálculo 

mental 

CMCT 

 
CAA 

. Estima e redondea o resultado dun 

cálculo valorando a resposta. 

CMCT 

 
CAA 

BLOQUE 3 MEDIDA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Escoller os instrumentos de medida máis 

pertinentes en cada caso, estimando a 

medida de magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo previsións 

razoables. 

Estima lonxitudes, capacidades e masas 

de obxectos e espazos coñecidos elixindo 

a unidade e os instrumentos máis 

axeitados para medir e expresar unha 

medida, explicando de forma oral o pro- 

ceso seguido e a estratexia utilizada. 

CMCT 

CCC 

CAA 

Coñecer as unidades de medida do tempo e 

as súas relación, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria. 

Coñecer as unidades de medida do 

tempo e as súas relación, utilizándoas 

para resolver problemas da vida diaria. 

CMCT 

CAA 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 
 
 

BLOQUE 2 O SER HUMANOE A SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Coñecer a morfoloxía externa do propio 

corpo e os órganos máis importantes para o 

seu funcionamento. 

Localiza os principais órganos vitais e 

entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

CMCCT 

Recoñece a importancia dos sentidos 

para a relación co medio e as formas de 

coidalos. 

CLL 



 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

 
BLOQUE 2 O MUNDO QUE NOS RODEA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Explicar que é unha paisaxe, elementos e 

tipos en Galicia. 

Define paisaxe,identifica os seus 

elementos 

CSC 

 
CLL 

Explica as consecuencias negativas do 

home no medio. Explica a importancia 

de coidar a atmosfera e de non facelo. 

CSC 

CLL 

 
 

ÁREA DE VALORES 
 
 
 

BLOQUE 1 A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Estructurar un pensamento afectivo, 

empregando as emocións de forma positiva. 

- Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións e dos 

outros. 

CSC 

CSIEE 

Expresa os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que 

respecta os dos /das demáis. 

CSC 

CSIEE 

 

 

ÁREA DE PLÁSTICA 

 
BLOQUE 2 EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Utilizar instrumentos y técnicas axeitadas 

para alcanzar un produto final. 

Fai composicións correctas a partires 

dun eixe de simetría. 

CCEC 



ÁREA DE INGLÉS 

1. Estándares de aprendizaxes e competencias imprescindibles. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Coñecer e aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e a información mais relevante 
do texto. 

- Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos (contos, cancións e 
conversas) sobre temas do seu interese e 
expresados con claridade e que conten 
con apoio visual. 

 
CL 

CAA 

-Valorar as linguas estranxeiras como 
instrumento de comunicación. 

-Amosa unha actitude positiva polo uso 
da lingua estranxeira nas diferentes 
situacións comunicativas. 

 
CL 

- Identificar o tema e comprender o sentido 
xeral e as ideas máis importantes en textos 
escritos sinxelos de interese para o 
alumnado, e conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

-Comprende a idea principal dun texto 
escrito sinxelo acompañado de apoio 
visual, acorde a súa idade e adaptado a 
súa competencia lingüística. 
Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 

 
CD 

CCEC 
CAA 

-Escribir textos sinxelos propios, compostos 
de frases simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si mesmo, 
da súa contorna máis inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá. 
-Coñecer e aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a produción de textos 
escritos. 

-Escribe textos sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura propios 
de situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas e avisos). 
-Presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

 
 
 

CSIEE 
CAA 
CL 

-Comprender e utilizar o léxico propio do nivel 
en situacións comunicativas sinxelas. 
-Recoñecer un repertorio limitado de léxico de 
alta frecuencia relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos relacionados coas 
súas experiencias, intereses e próximos á súa 
idade. 

-Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario necesario para participar en 
interaccións, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente. 

 
 

CSIEE 
CL 

CAA 



ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son 

Expresa as súas apreciacións 

persoais sobre o feito artístico 

musical 

CCL 

CCEC 

Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que 

lle provoca a audición dunha peza 

musical 

CCL 

CCEC 

Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos 

Identifica de xeito visual e auditivo 

os instrumentos 

CAA 
 
CCEC 

Clasifica os instrumentos por 

familias: corda, vento e percusión 

CAA 
 
CCEC 

Manter unha actitude de respecto e 

escoita activa 

Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a 

escoita das audicións. 

CSC 

 
 
 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e 

doutros obxectos, manipulando 

distintos materiais como fontes de 

son 

Repite esquemas rítmicos 

escoitados. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas 

do corpo 

Responde co seu corpo a 

estímulos sonoros 

CCEC 



ÁREA DE RELIXIÓN EVANXÉLICA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Mediante o estudo de pasaxes dos 
Evanxeos, identificar e ordenar 
temporalmente os principais feitos da vida 
de Xesús. 

9.5. Comprende a diferenza dos cuatros 
evanxeos en canto á estrutura dos 
acontecementos da vida e feitos de Xesús. 
CMCT,CCL 

Mediante o estudo de pasaxes dos 
Evanxeos, identificar e ordenar 
temporalmente os principais feitos da vida 
de Xesús 

9.6. Expón por diversos medios (verbais, 
plásticos e dixitais) información relacionada coa 
vida e ensino de Xesús. CCL,CSC,CD 

Ler textos bíblicos, seleccionados polo profesor, 
captando o sentido xeral destes, e resumir as 
principais ideas expresadas acerca de quen é e 
como é Deus. 

5.2. Manexa a Biblia con autonomía localizando 
textos con distintos criterios. CMCT,CAA 



2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

 

Actividades Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020, deséñanse tarefas 

de recuperación, repaso e reforzo e, no seu caso, ampliación das 

actividades anteriores a este 3º trimestre. 

A actividad fundamental proposta para este 3º trimestre será o 

programa de radio “me alegro de oírte” creado e deseñado para 

repasar diferentes historias e principios bíblicos xa estudados. 

Materiais e recursos Ordenador,tablet ou movil , conexión a Internet, programa de 
radio, bloge, correo electrónico 
Axuda dos pais, no caso de ser necesario. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Nalgún caso no que o alumno non teña acceso a Internet, 
intentarase proporcionarlle o material por outro medio. 

 

 
3. Información e publicidade 

 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Información da publicación das actividades ás familias 
por medio da páxina web do centro e no bloge 
“mealegrodeoirte.blogspot.com”. Nalgún caso mediante 
correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/ 

https://mealegrodeoirte.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/


ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 
 
 
 

 

 
BLOQUE 1. SENTIDO RELIGIOSO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
Identificar la necesidad del perdón para ser 

feliz 

 

Recuerda y acepta situaciones personales o 
sociales que necesitan de perdón. 

 

Descubrir en los relatos de las religiones 
antiguas la experiencia del pecado humano. 

 

Califica el tipo de pecado en situaciones de su 
entorno y las compara con las encontradas en los 
relatos de las religiones antiguas 

 
 
 
 

 
 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
 
Conocer las características del perdón de 

Dios. 

 

Descubre y enumera las características del 

perdón de Dios en algunos relatos bíblicos 

 
Aprender y recordar historias bíblicas en las que 
Dios promete el Mesías 

 
Reconstruye y memoriza escenas bíblicas 

donde Dios hace la promesa del Mesías. 



 
 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

Reconocer la iniciativa de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos 

 

Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia 
de Jesús por los más necesitados y los enfermos, 
en los textos evangélicos 

Comprender y apreciar que, en su pasión y 
muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad del 
Padre. 

Secuencia ordenadamente escenas de la 

Historia de la Pasión e identifica las palabras de 

Jesús que expresan su relación con el Padre 

 

 
 
 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
 

Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo 
penitencial 

 
 

 
Investiga y presenta con diversos recursos obras 

e instituciones de la Iglesia de carácter 
penitencial. 

 
 

Explicar que a través del sacramento de la 
Reconciliación Dios concede el perdón. 

 
 

Conoce y explica las condiciones para acoger el 

perdón de Dios 



ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 1 : CONTIDOS COMÚNS 

-Extraer información relacionada con 
temas de interese na etapa 
empregando fontes de información 
determinadas e facendo uso das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 

-Utiliza ás novas tecnoloxías para 
localizar e extraer información. 

 
 

CD 
CAA 

Bloque 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

-Utilizar os recursos expresivos do 
corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando 
sensacións, emocións e ideas. 

-Representa personaxes, situacións , 
ideas e sentimentos utilizando os recursos 
expresivos do corpo. 
-Expresa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais. 

 
 

CCEC 
CAA 

Bloque 6: XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

-Resolver retos tácticos elementais 
propios do xogo e de actividades 
físicas e deportivas aplicando 
principios e regras para resolver 
situacións motrices. 

-Realiza combinacións de habilidades 
motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a un espazo. 

 
CSIEE 
CAA 



2. Avaliación e cualificación 

 
 

 
Avaliación 

Procedementos:seguindo a programación, a avaliación será continuae global 

formada polas cualificacións obtidas no 1º e 2º trimestre de docencia presencial, 

ás que engadiremos os traballos feitos durante o 3º trimestre de docencia 

telemática, que só terán un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Instrumentos: 

Empréganse diversos instrumentos para a avaliación do alumnado como:a observación 
sistemática por parte do docente, realización de probas obxectivas, análisis das tarefas 
diarias, debate, ensaio, mapa conceptual, resolución de problemas, técnicas de 
autoevaluación( avaliación compartida, fichas individualizadas, redacción, entrevistas), 
elaboración de listas de control ou escalas dalgún contido en concreto e rexistro 
anecdótico do acontecido durante o curso 

. 

 
Cualificación 

final 

A cualificación final 
A calificación será continua e global, tendo en conta o progreso do alumnado ao 
longo do 1º e 2º trimestre. As tarefas desenvolvidas no 3º trimestre serven para 
engadir 1 punto máis a cualificación final. 

Polo que a cualificación final será a nota media das dúas primeiras avaliacións máis 1 
punto en función do esforzo e progreso do 3º trimestre. 

 
 
 

Alumnado 
de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Repetirán curso aqueles alumnos cuxos coñecementos e competencias sexa moi 
inferior ao nivel que está cursando.cun desfase curricular moi grande. 

Criterios de cualificación: a nota será a media das outras avaliacións. 

 

 



Publicidade Páxina web do centro e blogue. http://chilsemania.blogspot.com/ 

 

 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 Actividades Elaborouse un material multidisciplinar en torno a dous fíos conductores no 

que o alumnado realiza diferentes tipos de actididades e xogos. Do mesmo 

xeito levan un autocontrol do realizado en diferentes rexistros dos que tamén 
deriva unha proposta creativa (crear un personaxe, adiviñar unha postura de 

ioga..). 

Buscamos promover así a autonomía dos rapaces/as e a autoaprendizaxe tan 

importante nesta circunstancia. 

 Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen     
conectividade) 

As actividades colgáronse nun blogue onde poden acceder a través da 

páxina web do colexio. 
O concello failles chegar aos alumnos/as sen conectividade as actividades que 
os profesores lles enviamos. 

Para o alumnado con NEAE preparouse traballo específico coa axuda do 

profesorado de PT e AL facéndollo chegar polos mesmos fíos en función 
da súa circunstancia, colaborando do mesmo xeito ONGs e servicios 
sociais. 

 

 
Materiais e 
recursos 

Os medios que se puxeron a disposición das familias foron: un blogue, abalar, 

email e teléfono tanto do centro como dos profesores. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información faise chegar a través de Abalar, blogue e teléfono para que 
accedan á páxina web do colexio. 

http://chilsemania.blogspot.com/

